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วิธีการศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหสถานภาพ และทิศทางการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก 
ในกลุมสาขาทางดานสังคมศาสตรที่ใกลเคียงหรือเก่ียวของกับสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และชุมชน โดยมุงเนนที่สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน นอกจากนั้นศึกษาวิเคราะหโครงสรางหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท 9 สาขาวิชา และปริญญาเอก 7 สาขาวิชา โดยใชวิธีการวิเคราะหเอกสาร 
(Documentary Analysis) ไดแก หลักสูตรการศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายงานการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ บทความ รายงานการวิจัย และการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  

 ขั้นตอนที่ 2 สํารวจความตองการหรือความสนใจของกลุมบุคคลและหัวหนาหนวยงานตาง ๆ 
ในภูมิภาคกลางตะวันตกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามโดยใชคารอยละ สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห
เนื้อหา  
 

สรุปผลการศึกษา 

1. การเติบโตของบัณฑิตศึกษา 

 ในปจจุบัน มีสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดหรืออยูในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ทั้งหมด 157 แหง มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอยางแพรหลาย
ในระยะเวลา 3-5 ปที่ผานมา ทั้งในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และนานาชาติ 

การขยายตัวของบัณฑิตศึกษาพิจารณาไดจากแนวโนมจํานวนผูเรียนในระดับปริญญาโทและ
เอกในประเทศไทย ในชวงแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) พบวา มีจํานวน



 ฉ

เพ่ิมข้ึนทุกป มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยระหวางปของนักศึกษาระดับปริญญาโท เทากับรอยละ 15 และระดับ
ปริญญาเอก เทากับรอยละ 28 ในชวงแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) 
สถาบันอุดมศึกษาทุกสังกัดไดตั้งเปาหมายการรับนักศึกษาใหมเพ่ิมขึ้นทุกระดับ ในระดับปริญญาโท
ตั้งเปาหมายรับนักศึกษาใหมเฉล่ีย 5 ป ประมาณปละ 81,586 คน หรือเพ่ิมขึ้นประมาณปละ 5,221 คน 
และในระดับปริญญาเอกตั้งเปาหมายรับนักศึกษาใหมเฉล่ีย 5 ป ประมาณปละ 4,242 คน หรือ
เพ่ิมข้ึนประมาณ ปละ 1,697 คน อนึ่ง การรับนักศึกษาใหมยังไมส้ินสุดตามแผนพัฒนาการ
อุดมศึกษาในฉบับที่ 9 ซึ่งจํานวนนักศึกษาเขาใหมในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ทุกป  

2. สถานภาพของบัณฑิตศึกษาทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเกี่ยวของ 

 โดยภาพรวม ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 26 แหง ซึ่งไมรวมในกลุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยเอกชน พบวา มีการจัดการศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาคนและ
สังคมในระดับปริญญาโท 18 สาขาวิชา ใน 14 สถาบัน และในระดับปริญญาเอก 11 สาขาวิชา ใน 11 
สถาบัน โดยสวนใหญดําเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร สังคมศาสตร-มนุษยศาสตร และ
บัณฑิตวิทยาลัย อาจแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ  

1) กลุมสาขาการพัฒนา/การจัดการทรัพยากรมนุษย อาทิ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย การจัดการทรัพยากรมนุษย เปนตน 

2) กลุมสาขาการพัฒนาสังคม/ชุมชน อาทิ สาขาวิชาพฒันาสังคม พัฒนาชุมชน 
พัฒนาชนบทศึกษา ชนบทศึกษาและการพัฒนา การพัฒนาและสงเสริมทองถ่ิน เปนตน 

 หลักสูตรที่เก่ียวกับดาน “ทรัพยากรมนุษย” ม ี2 แนวทาง คือ  
1) แนวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development : HRD) เนนการ

พัฒนาศักยภาพคนเพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม หลักสูตรในแนวทางนี้ ดําเนินการในคณะ
ตางๆ ดานสังคมศาสตร เชน คณะศึกษาศาสตร ซึ่งใชยุทธศาสตรการศึกษาเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนา  

2) แนวการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management : HRM) เนนเปาหมาย
การเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองคกร โดยเฉพาะองคกรธุรกิจ หลักสูตรในแนวทาง
นี้ ดําเนินการในคณะที่เก่ียวของกับการบริหารธุรกิจ หรือการบริหารรัฐกิจ 

สําหรับในภูมิภาคตะวันตก มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน จํานวน 8 สถาบัน มีการ
เปดสอนทั้งระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชาตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาคนและสังคม ไดแก 
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีการเปดสอนในระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
และสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หรือในกลุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มีการ
เปดสอนในระดับปริญญาโทสาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา หรือสาขาวิชายุทธศาสตรเพ่ือการ



 ช

พัฒนา และมีแนวโนมที่จะเปดสอนในระดับปริญญาเอกดวย เชน ในกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มีการเตรียมการเปดสอนในสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  

จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนของบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เก่ียวของ ไดขอสรุปดังนี้ 

1) การผลิตบณัฑิตระดบัปรญิญาเอกในสาขาที่เก่ียวของกับการพัฒนา/การจัดการ 
ทรัพยากรมนุษยยังอยูในระยะเริ่มตน โดยมีแนวโนมการขยายตัวอยางตอเนื่องเนือ่งจากมี
ความตองการสูงในกลุมผูเรียน  

2) ยังไมมีการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกในประเทศไทยที่บูรณาการระหวางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาชุมชน/สังคม และยังไมมีหลักสูตรใดที่เนน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบสหวิทยาการ 

3. โครงสรางหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 โครงสรางหลักสูตรในระดับปริญญาโทในสาขาสงัคมศาสตรที่เปดสอนในประเทศ มีทั้งแผน ก 
(เรียนรายวิชาและการทําวิทยานิพนธ) และ แผน ข (เรียนรายวิชาและทําสาระนิพนธ) โดยมีแนวโนม
ที่จะเปดแผน ข มากขึ้น สวนหลักสูตรในระดับปริญญาเอกสวนใหญจะเปนแบบ 2.1 ซึ่งรับผูเขาศึกษา
ที่สําเร็จปริญญาโท โดยมีการเรียนรายวิชาและการทําวิทยานิพนธควบคูกัน 

แนวทางการจัดการหลักสูตรในระดับปริญญาโทและเอกมีทั้งหลักสูตรภาคปกติในเวลา
ราชการ หลักสูตรภาคพิเศษนอกเวลาราชการ และหลักสูตรนานาชาติ โดยสาขาวิชาที่เปดในภาคปกติ 
มีแนวโนมที่จะเปดหลักสูตรภาคพิเศษนอกเวลาราชการดวย เชน หลักสูตรปริญญาเอกของคณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดการศึกษาภาคพิเศษในปการศึกษา 2549 จํานวน 8 สาขาวิชา นอกจากนี้ 
สาขาวิชาที่เปดใหมมักจะเปดเปนหลักสูตรภาคพิเศษนอกเวลาราชการมากกวาภาคปกติในเวลา  

คาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ข้ึนอยู กับแนวทางการจัดการศึกษาของแตละ
มหาวิทยาลัย เชน ภาคปกติหรือภาคพิเศษ รวมทั้งสาขาวิชาและกลุมเปาหมายของผูเรียน ซึ่งหากเปน
สาขาวิชาทางดานการศึกษาที่กลุมผูเรียนสวนใหญเปนขาราชการครู คาใชจายในการศึกษามักจะนอย
กวาสาขาวิชาในดานอื่น ๆ เชน รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ ที่กลุมผูเรียนจะเปน
นักการเมือง ผูบริหารระดับสูงหรือนักธุรกิจ โดยคาใชจายตลอดหลักสูตร (4-5 ป) ในระดับปริญญาโท 
ภาคปกติในเวลาราชการ อยูระหวาง 50,000-150,000 บาท ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ อยู
ระหวาง 100,000-250,000 บาท ในระดับปริญญาเอก ภาคปกติในเวลาราชการ อยูระหวาง 
100,000-400,000 บาท ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ อยูระหวาง 300,000-900,000 บาท 

4. ความตองการของกลุมเปาหมายในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

ในการสํารวจจากกลุมบุคคลเปาหมาย จากจํานวนที่ตอบกลับ 179 คน พบวา กลุมบุคคลและ
หัวหนาหนวยงานในภูมิภาคกลางตะวันตกทั้งภาครัฐและเอกชน มีความสนใจที่จะเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 
61.5 ของผูที่ตอบแบบสอบถามคืนกลับมา โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป เปนเพศหญิง 



 ซ

สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และทํางานหรือกําลังศึกษาอยูในภาครัฐ สําหรับรูปแบบการจัด
การศึกษาที่ตองการ คือ โครงสรางหลักสูตรเปนแบบมีเรียนรายวิชาและการวิจัย จัดการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการ (วันเสาร-อาทิตย) โดยมีคาใชจายที่ไมสูงมากเกินไปตองการใหมีการศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ และมีความตองการทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการศึกษาบางสวน  
 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา มีขอเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน รวมทั้งแนวทางการจัดการหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ปรัชญาของหลักสูตร ควรเนนการผลิต นักคิด-นักพัฒนา ที่มีความรูความสามรถเชิง
บูรณาการในการเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย อันจะนําไปสูการพัฒนาองคกร ชุมชน และ
สังคมอยางย่ังยืน 

2. โครงสรางหลักสูตร ควรเปนแบบที่เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางาน
รายวิชา ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเกณฑอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

3. เนื้อหาหลักสูตร ควรเปนหลักสูตรสหวิทยาการ (interdisciplinary) ที่บูรณาการยทุธศาสตร 
การพัฒนาจากสาขาตางๆ ที่เก่ียวของ ไดแก การศึกษา สังคม วัฒธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 
ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการ โดยการเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความชํานาญ
มาเปนอาจารยเพ่ิมเติมทั้งในสวนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยสนับสนุนหลักสูตร และอาจารย
พิเศษ 

3. เพ่ือสรางนักคิด-นักพัฒนาตามปรัชญาของหลักสูตร ตองเนน “Ph.D. Culture” ใน
กระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นการบริหารจัดการหลักสูตรจึงควรเนนคุณภาพ มากกวาปริมาณ  
ไมมุงแสวงหากําไร ทั้งนี้เพ่ือไมใหเกิดในลักษณะที่เรียกวา “ดุษฎีบัณฑิตโหล” แตตองมีความสมดุล
ระหวางความอยูรอดและความยั่งยืนของหลักสูตร ตามแนวทางดังนี้  

 3.1 เปนหลักสูตรภาคปกติที่จัดเวลาในการเรียนการสอนสวนใหญ นอกเวลาราชการปกติ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางสําหรับผูเรียนและผูสอนที่เปนอาจารยสนับสนุนหรืออาจารย
พิเศษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีสถานที่ตั้งอยูในตางจังหวัด  

 3.2 ไมเก็บคาใชจายในการศึกษามากเกินไป ขณะเดียวกัน ควรใหผูเรียนมีสวนรวม
รับผิดชอบคาใชจายเพิ่มสําหรับกิจกรรมที่เสริมสรางประสบการณการเรียนรู เชน การศึกษาดูงานทั้ง
ในและตางประเทศ และการบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิ 

 3.3 สนับสนุนผูเรียนประเภทเต็มเวลา โดยจัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและการ
ตีพิมพผลงานวิจัย  
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บทนํา 
 
หลักการและเหตุผล 

  
นับตั้งแตจุดเริ่มตนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ประเทศไทยไดรับ

ประโยชนจากการพัฒนาประเทศในหลายดาน ขณะเดียวกันการพัฒนาที่ขาดสมดุลไดสงผลกระทบ 
เชิงลบในมิติสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม จะเห็นไดวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 1 – 7 ซึ่งมุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มรายไดประชากร เปนแผนพัฒนาฯ 
ที่ขาดการมีสวนรวมจากประชาชนและสังคม ขาดการศึกษาและวิเคราะหปญหาหรือความตองการ    
ที่แทจริง ขาดการนํามิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอม มาผสมผสานกันในการ
วิเคราะหเพ่ือกําหนดนโยบายและวางแผน เปนผลใหการพัฒนาประเทศประสบความสําเร็จเฉพาะการ
พัฒนาดานวัตถุ แตไมตอบสนองตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนเทาที่ควร  

บทเรียนจากการพัฒนาที่ผานมา สะทอนใหเห็นวา ศักยภาพของมนุษยเปนปจจัยที่สําคัญยิ่ง
สําหรับการพัฒนาท่ีสมดุล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 และ 9 จึงให
ความสําคัญกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน เพ่ือตอบสนองเปาหมายในการพึ่งพา
ตนเองของชุมชนและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณธรรม ตามแนวทางของการ
พัฒนาแบบยั่งยืนและสันติสุข  อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจ
จากสวนกลางไปยังองคกรทองถ่ินและการเสริมพลังของภาคประชาสังคม สนับสนุนใหชุมชนรวมกัน
กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และวางแผนการพัฒนาที่สอดคลองกับศักยภาพและขอจํากัดของตนเอง 
ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางดังกลาว จําเปนตองเสริมสรางศักยภาพของ
บุคคลใหพรอมรับการพัฒนาแบบชุมชนเปนฐาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดจัดการศึกษาโดยเนนศาสตรดาน
การเกษตร เชน เกษตรศาสตร สัตวแพทยศาสตร วิศวกรรมศาสตร และสังคมศาสตรการเกษตร เชน 
การศึกษาเกษตร การสงเสริมและนิเทศนศาสตรเกษตร เปนตน โดยมีฐานการพัฒนาคนและชุมชน 
ประกอบดวยคณะตาง ๆ 6 คณะ ไดแก คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร และคณะวิทยาศาสตรการกีฬา สําหรับคณะ
ศึกษาศาสตร กําแพงแสน นั้นไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งข้ึนตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 
ประกอบดวย 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาพลศึกษา และภาควิชาอาชีวศึกษา โดยเปด
สอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร-เกษตร สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา และปริญญาโท สาขาวิชา 
พลศึกษา ซึ่งคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ยังไมมีการเปดสอนในระดับปริญญาเอก  

คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน มีพันธกิจในการผลิตบุคลากรดานการศึกษาและการพัฒนา 
เพ่ือรับใชสังคมโดยเฉพาะในกลุมภาคกลางตะวันตก ซึ่งสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
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จึงเห็นความสําคัญของการสรางทรัพยากรบุคคลระดับผูนํา เพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศ
ในการพัฒนามนุษยและชุมชนอยางเขมแข็งและย่ังยืน ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมการจัดการศึกษาใน
อนาคต โดยเฉพาะการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก ซึ่งกลุมสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน (ภาควิชาอาชีวศึกษา) คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน มีคณาจารยประจําหลักสูตรที่มีศักยภาพ
และจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งหากมีการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ใดหลักสูตรหนึ่งจะตองเปนสาขาวิชาที่มีความพรอมและเปนที่ตองการของสังคม ดังนั้น การทําวิจัย
สถาบันเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหสถานภาพและทิศทางการศึกษา รวมทั้งเพ่ือศึกษาความ
ตองการหรือความสนใจของกลุมเปาหมาย โดยผลการวิจัยจะเปนสวนหนึ่งในการวางแผนเตรียมการ
จัดการศึกษาของคณะฯ ได ทั้งนี้ เพ่ือการตอบสนองทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545–2549 ไดอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับศักยภาพของ
หนวยงาน ความตองการของสังคม ทองถ่ินหรือชุมชน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคกลางตะวันตกตาม
วัตถุประสงคของคณะฯ อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนตอไป  

 
วัตถุประสงค 
  

การวิจัยในครั้งนี้ มีเปาหมายเพื่อเตรียมการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนของคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน โดยกําหนดวัตถุประสงค
ของการศึกษา ดังนี้ 
 1. เพ่ือวิเคราะหสถานภาพและทิศทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกที่เก่ียวของกับ
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

 2. เพ่ือสํารวจความตองการของกลุมบุคคลและหัวหนาหนวยงานในภูมิภาคกลางตะวันตก  
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  

1. ไดทราบสถานภาพและทิศทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

 2. ไดทราบความตองการหรือความสนใจของกลุมบุคคลและหัวหนาหนวยงานในภูมิภาค
กลางตะวันตกทั้งภาครัฐและเอกชนในการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

3. ใชผลการวิจัยเปนแนวทางในการเตรียมการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนของคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน   
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ขอบเขตในการวิจัย 
 

 1. ขอบเขตดานระยะเวลา เปนการศึกษาวิเคราะหสถานภาพ ทิศทาง และความตองการใน
การศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ป พ.ศ.2549 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา  
 2.1 ศึกษาสถานภาพอาจารยกลุมสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
 2.2 ศึกษาเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 

 2.3 ศึกษาการเติบโตของบัณฑิตศึกษา 
 2.4 ศึกษาสถานภาพของบัณฑิตศึกษาทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนและ
ที่เก่ียวของ ซึ่งเปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 26 แหง 

 2.5 ศึกษาโครงสรางหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในกลุม
สาขาทางดานสังคมศาสตรที่ใกลเคียงหรือเก่ียวของกับ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
แบงเปนหลักสูตรปริญญาโท 9 สาขาวิชา และปริญญาเอก 7 สาขาวิชา ดังนี้ 

 ระดับปริญญาโท ไดแก สาขาวิชา 
 - การพัฒนามนุษยและสังคม  
 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  
 - การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 - พัฒนศึกษา  
 - พัฒนศึกษาศาสตร 
 - พัฒนาสังคม  
 - พัฒนาชุมชน  
 - พัฒนาชนบทศึกษา 
 - ชนบทศึกษาและการพัฒนา 

 ระดับปริญญาเอก ไดแก สาขาวิชา 
 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 - พัฒนศึกษา  
 - พัฒนศึกษาศาสตร 
 - พัฒนาสังคม  
 - พัฒนศาสตร 
 - ประชากรศึกษา 
 - ประชากรและการพัฒนา 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกในกลุม
สาขาทางดานสังคมศาสตรที่ใกลเคียงหรือเก่ียวของกับสาขาวิชา “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน” ซึ่งเปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 26 แหง ไมรวมกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน 
 

วิธีการวิจัย 

 
 มีข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหสถานภาพและทิศทางการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก   
ในกลุมสาขาทางดานสังคมศาสตรที่ใกลเคียงหรือเก่ียวของกับสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และชุมชน สวนใหญอยูในความรับผิดชอบของคณะศึกษาศาสตร สังคมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยมุงเนนที่สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยคริสเตียน นอกจากนั้น
ศึกษาวิเคราะหโครงสรางหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 9 สาขาวิชา และ
ปริญญาเอก 7 สาขาวิชา โดยใชวิธีการวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) ไดแก หลักสูตร
การศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายงานการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ บทความ รายงาน
การวิจัย และการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  

 ขั้นตอนที่ 2 สํารวจความตองการหรือความสนใจของกลุมบุคคลและหัวหนาหนวยงานตาง ๆ 
ในภูมิภาคกลางตะวันตกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มี
รายละเอียดดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายในการศึกษา คือ กลุมบุคคลและหัวหนา
หนวยงานตาง ๆ ในภูมิภาคกลางตะวันตกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดแก  
 1.1 ภาครัฐ 
  - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
  - มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
  - มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
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  - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 
- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  - โรงเรียนการบิน 
  - กองทัพอากาศ 

- โรงเรียนนายรอยตํารวจ  
  - สถานีตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 
  - องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม 

- องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี 
- สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 1.2 ภาคเอกชน 
  - มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
  - มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
  - มหาวิทยาลัยรังสิต 
  - มหาวิทยาลัยสยาม 
  - มหาวิทยาเอเซียอาคเนย 

- มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
  - ธนาคารไทยพาณิชย 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการ/ความสนใจในการศึกษา
ระดับปริญญาโทและเอก (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล   
 ผูวิจัยไดทําหนังสือขอความรวมมือไปยังกลุมบุคคลและหัวหนาหนวยงานเปาหมายในภูมิภาค
กลางตะวันตก จํานวน 300 ชุด และไดรับแบบสอบถามคืนกลับมา 179 ชุด คิดเปนรอยละ 59.67 

4. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามใชคารอยละ (Percentage) ในสวนขอมูลที่ได
จากแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
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ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยสถาบัน เร่ือง สถานภาพและทิศทางของบัณฑิตศึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และชุมชน ขอเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สถานภาพและทิศทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก 

ตอนที่ 2 ความตองการของกลุมเปาหมายในสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพและทิศทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก 

 

 1. สถานภาพอาจารยกลุมสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
ในปจจุบันภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน กําลังดําเนินการปรับเปลี่ยน

โครงสรางภายในเปนกลุมสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน มีอาจารยประจําที่สังกัดอยู
ในภาควิชารวมทั้งส้ิน 7 คน โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 4 คน กําลังศึกษาปริญญาเอก  
1 คน และปริญญาโทอีก 2 คน ดํารงตําแหนงทางวิชาการรองศาสตราจารย 1 คน ผูชวยศาสตราจารย 
3 คน และอาจารย 3 คน ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพอาจารยกลุมสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

คุณวุฒิและสาขาวชิาที่สําเร็จการศึกษา ตําแหนงวิชาการ ชื่อ-สกุล 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รองศาสตราจารย นางผองพรรณ ตรัยมงคลกูล  ศึกษาศาสตร-เกษตร Educational Communications Agricultural Education 
ผูชวยศาสตราจารย นายประสงค  ตันพิชัย ศึกษาศาสตร-เกษตร เกษตรศาสตร Agricultural Education 
ผูชวยศาสตราจารย นางจุฬารัตน  วัฒนะ ศึกษาศาสตร-เกษตร เกษตรศาสตร Agricultural Education 
ผูชวยศาสตราจารย นายสันติ  ศรีสวนแตง * ศึกษาศาสตร-เกษตร เกษตรศาสตร อาชีวศึกษา 

อาจารย น.ท.สุมิตร  สุวรรณ บริหารศาสตร การศึกษานอกระบบ พัฒนศึกษา 
อาจารย นายนิรันดร  ย่ิงยวด ศึกษาศาสตร-เกษตร การวางแผนสิ่งแวดลอม 

เพ่ือพัฒนาชุมชนและชนบท 
- 

อาจารย น.ส.อารีรัตน ภาคพิธเจริญ พืชศาสตร การจัดการทรัพยากร - 

  
* กําลังศึกษาปริญญาเอกและคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในปการศึกษา 2549 
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2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
 ในป พ.ศ.2548 กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวง เร่ือง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ สรุปสาระสําคัญที่นาสนใจ 3 ประการดังนี้ 

 2.1 ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ใหมี
ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัย
เพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เช่ือโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยาง
ตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 2.2 โครงสรางหลักสูตร 

 2.2.1 ปริญญาโท ใหมีหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 36 หนวยกิต แบงเปน 2 แผน คือ 

 แผน ก  เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ มี 2 แบบ คือ 

 แบบ ก 1 ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  
      และศึกษางานรายวิชาอีก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 แผน ข  เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการ 
 คนควาอิสระ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 

 2.2.2 ปริญญาเอก แบงเปน 2 แบบ คือ  
 แบบ 1 เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ มี 2 แบบ คือ 

 แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  
             ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
 แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  
             ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
 แบบ 2 เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ และศึกษางานรายวิชา มี 2 แบบ คือ 
 แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  
             ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
      และศึกษางานรายวิชาอีก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี 
             ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
      และศึกษางานรายวิชาอีก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 สามารถสรุปโครงสรางหลักสูตรไดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สรุปโครงสรางหลักสูตรจําแนกตามระดับการศึกษาและหนวยกิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

แผน ก แบบ 1 แบบ 2 
ระดับการศึกษา/

หนวยกิต 
แบบ ก 1 แบบ ก 2

แผน ข 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2

วิทยานิพนธ 
ไมนอยกวา 

 

36 
 

12 

 

3 - 6 
 

48 
 

72 
 

36 
 

48 
ศึกษางานรายวิชา 
ไมนอยกวา 

 

- 
 

12 
 

30 

 

- 
 

- 
 

12 
 

24 
รวมไมนอยกวา 36 36 48 72 48 72 
 

 2.3 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คน  
โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ซึ่งในกรณีนี้แนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาจารยประจําหลักสูตรสหวิทยาการและหลักสูตรนานาชาติอาจซ้ําซอนกับ
หลักสูตรอื่น ๆ ได และตองมีคุณสมบัติดังนี้  

 2.3.1 ปริญญาโท  
 1)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 
 ไมนอยกวา 3 คน 
 2)  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 - อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํา 
 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 
 และตองมีประสบการณในการทําวิจัย 
 - อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ 

 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงวิชาการ 
 ไมต่ํากวารองศาสตราจารย และตองมีประสบการณในการทําวิจัย 
 3)  อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงวิชาการ 
 ไมต่ํากวารองศาสตราจารย และตองมีประสบการณในการทําวิจัย 
 4)  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือ 

 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือดํารงตําแหนงวิชาการ 
 ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และตองมีประสบการณดานการสอนและ 
 การทําวิจัย 
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 2.3.2 ปริญญาเอก  
 1)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารย 
 ไมนอยกวา 3 คน 
 2)  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 - อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํา 
 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 
 และตองมีประสบการณในการทําวิจัย 
 - อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ 

 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงวิชาการ 
 ไมต่ํากวารองศาสตราจารย และตองมีประสบการณในการทําวิจัย 
 3)  อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงวิชาการ 
 ไมต่ํากวารองศาสตราจารย และตองมีประสบการณในการทําวิจัย 
 4)  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือ 

 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงวิชาการ 
 ไมต่ํากวารองศาสตราจารย และตองมีประสบการณดานการสอนและ 
 การทําวิจัย 

 นอกจากนั้นยังมีการกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน ซึ่งหากหลักสูตรใดอาจารยประจํามีศักยภาพ
พรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตตองไมเกิน 
10 คน ซึ่งสามารถสรุปจํานวนและคุณวุฒิอาจารยไดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 สรุปจํานวนและคุณวุฒิอาจารย 
ปริญญาโท ปริญญาเอก ระดับการศึกษา/ 

จํานวนและคุณวุฒิ จํานวน (คน) คุณวุฒิ/ตําแหนง
วิชาการ 

จํานวน (คน) คุณวุฒิ/ตําแหนง
วิชาการ 

อาจารยประจาํหลักสูตร 5 - 5 - 

อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 3 ปริญญาเอก/รศ. 3 ปริญญาเอก/ศ. 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
- หลัก 

- รวม (ถามี) 

 

- 

- 

 

ปริญญาเอก/รศ. 
ปริญญาเอก/รศ. 

 

- 

- 

 

ปริญญาเอก/รศ. 
ปริญญาเอก/รศ. 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ - ปริญญาเอก/รศ. - ปริญญาเอก/รศ. 
อาจารยผูสอน - ปริญญาโท/ผศ. - ปริญญาเอก/รศ. 
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 3. การเติบโตของบัณฑิตศึกษา 

 3.1 แนวโนมผูเรียนในระดับปริญญาโทและเอก 
 จากรายงานการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐป 2544 ทบวงมหาวิทยาลัย ไดสรุปขอมูล
นิสิตนักศึกษาในชวงแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) พบวา นักศึกษาเขา
ใหมตามสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตั้งแตปการศึกษา 2540 - 2544 มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งมีอัตรา
เพ่ิมเฉลี่ยระหวางปของนักศึกษาทุกระดับ คิดเปนรอยละ 5.31 (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544: 2) มี
อัตราเพิ่มเฉลี่ยระหวางปของนักศึกษาระดับปริญญาโท เทากับรอยละ 15 และระดับปริญญาเอก 
เทากับรอยละ 28 ในกรณีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยของระดับปริญญาเอก อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัย
รามคําแหงไดเปดหลักสูตรใหมในระดับปริญญาเอก ซึ่งมีนักศึกษาเขาใหมเปนจํานวนมาก 
(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544: 7) ดังมีรายละเอียดจํานวนนักศึกษาเขาใหมในระดับปริญญาโทและเอก
ตามตารางที่ 4-5 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนนักศึกษาเขาใหมในระดับปริญญาโทและเอกปการศึกษา 2540 - 2544  
ระดับ/ปการศึกษา ปริญญาโท (คน) ปริญญาเอก (คน) 

ปการศึกษา 2540 

ปการศึกษา 2541 

ปการศึกษา 2542 
ปการศึกษา 2543 

ปการศึกษา 2544 

17,840 

20,280 

25,802 

30,007 
33,581 

  409 

  548 

  673 

  851 

1,648 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาเขาใหมในระดับปริญญาโทและเอกปการศึกษา 2540 - 2544  

0
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนนักศึกษาเขาใหมในระดับปริญญาโทและเอก สาขาสังคมศาสตร และสาขา
ศึกษาศาสตรและการฝกหัดครู 

ระดับ/ปการศึกษา ปริญญาโท (คน) ปริญญาเอก (คน) 

ปการศึกษา 2540 

ปการศึกษา 2541 

ปการศึกษา 2542 
ปการศึกษา 2543 

ปการศึกษา 2544 

12,081 

12,585 

17,729 

20,872 

24,024 

230 

184 

258 

249 

578 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนนักศึกษาเขาใหมในระดับปริญญาโทและเอก สาขาสังคมศาสตร และสาขา
ศึกษาศาสตรและการฝกหัดครู 
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 ในชวงแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) สถาบันอุดมศึกษาทุกสังกัด
ไดตั้งเปาหมายการรับนักศึกษาใหมเพ่ิมขึ้นในทุกระดับ โดยระดับปริญญาโทตั้งเปาหมายรับนักศึกษา
ใหม เฉล่ีย 5 ป ประมาณปละ 81,586 คน หรือเพ่ิมขึ้นประมาณปละ 5,221 คน และในระดับ
ปริญญาเอกตั้งเปาหมายรับนักศึกษาใหมเฉล่ีย 5 ป ประมาณปละ 4,242 คน หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ  
ปละ 1,697 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา <http://www.mua.go.th> 3 กุมภาพันธ 
2549) 

อนึ่ง การรับนักศึกษาใหมยังไมส้ินสุดตามแผนพัฒนาการอุดมศึกษาในฉบับที่ 9 พบวา 
จํานวนนักศึกษาเขาใหมในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ยกเวนในปการศึกษา
2546 เนื่องจากบางมหาวิทยาลัยไมไดสงจํานวนนักศึกษาเขาใหมใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดังมีจํานวนนักศึกษาเขาใหมในระดับปริญญาโทและเอกตามตารางที่ 6 (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก) 
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนนักศึกษาเขาใหมในระดับปริญญาโทและเอก ปการศึกษา 2545 - 2548 

ระดับ/ปการศึกษา ปริญญาโท (คน) ปริญญาเอก (คน) 

ปการศึกษา 2545 

ปการศึกษา 2546 

ปการศึกษา 2547 

39,867 

32,301 

45,133 

1,762 

1,915 

1,913 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจํานวนนักศึกษาเขาใหมในระดับปริญญาโทและเอกปการศึกษา 2545 - 2548  
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 3.2 บริบทการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป 

 สถาบันอุดมศึกษาของไทยไดเจริญเติบโตอยางมากภายหลังการตั้งมหาวิทยาลัยแหงแรก 
คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ.2459 ซึ่งในปจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดหรืออยูในการ
กํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งส้ิน 157 แหง แบงออกเปน 

 - สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 78 แหง  
 - สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 61 แหง 
 - วิทยาลัยชุมชน 18 แหง 

 นอกจากการเติบโตของสถาบันการอุดมศึกษาแลว ในสวนของการจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและเอกก็ไดแพรขยายอยางมากทั้งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ดังนี้ 

 ในป พ.ศ.2544 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดเปดหลักสูตรปริญญาเอกทางสังคมศาสตร 
จํานวน 6 สาขาวิชา ในปแรกมีผูสนใจเขาศึกษาจํานวน 262 คน และในปจจุบันไดเปดหลักสูตรปริญญาเอกทั้งส้ิน 
14 สาขาวิชา คือ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง <http://www.ru.ac.th> 3 กุมภาพันธ 2549) 
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 1. สาขาวิชานิติศาสตร  
 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 3. สาขาวิชาสังคมวิทยา  
 4. สาขาวิชาจิตวิทยาใหคําปรึกษา  
 5. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  
 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
 7. สาขาวิชาวิจัยการศึกษา  
 8. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 9. สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 10. สาขาวิชาเคมีประยุกต  
 11. สาขาวิชารัฐศาสตร  
 12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
 13. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  
 14. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  

 ในป พ.ศ.2546 ภายหลังจากที่มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏใหยกฐานะเปน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏไดเร่ิมมีการเปดหลักสูตรปริญญาเอกขึ้น เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เปดหลักสูตรปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร คือ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
<http://www.dusit.ac.th> 3 กุมภาพันธ 2549)  

 1. หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการศึกษา สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการการสื่อสาร  

 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  

 นอกจากนั้นในปจจุบันไดเปดหลักสูตรปริญญาโท จํานวน 5 หลักสูตร คือ  
 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวชิาการตลาด 
หลักสูตร  
 3. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สาขาวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสงัคม 

 4. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง สาขาวชิาการสื่อสาร 
เพ่ือการรณรงค 
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพภาครัฐและเอกชน 
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ในป พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ไดเปดหลักสูตรปริญญาเอกเชนกัน 

คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาและการบริหารธุรกิจ นอกจากนั้น 
ยังมีหลักสูตรปริญญาโท ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ จํานวน 6 โปรแกรมวิชา คือ 

(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา <http://www.mua.go.th> 3 กุมภาพันธ 2549) 
 1. โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคปกติและนอกเวลา) 
 2. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาดและการจัดการทั่วไป) (ภาคปกติและนอกเวลา) 
 3. โปรแกรมวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ภาคปกติและนอกเวลา) 
 4. โปรแกรมวิชาการจัดการคุณภาพ (ภาคนอกเวลา) 
 5. โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคนอกเวลา) 
 6. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร (การบริหารจดัการและการปกครองทองถ่ิน) (นอกเวลา) 

 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาใหมและจํานวนนักศึกษาทั้งหมดในแตละ
มหาวิทยาลัยของรัฐ จะเห็นวาสวนใหญมีแนวโนมจํานวนนักศึกษาใหมเพ่ิมขึ้น ดังตัวอยางในตารางที่ 
7-8 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th  3 กุมภาพันธ 2549) 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนนักศึกษาใหมในระดับปริญญาโทและเอก ปการศึกษา 2545 และ 2547 
ปริญญาโท (คน) ปริญญาเอก (คน) สถาบัน/ระดับการศึกษา 

ป 2545 ป 2547 ป 2545 ป 2547 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

3,139 

2,541 

2,273 

1,550 

1,253 

485 

3,132 

8,546 

- 

- 

- 

- 

3,167 

2,687 

2,458 

1,429 

1,198 

  567 

2,044 

9,932 

    97 

    21 

- 

  556 

257 

125 

  60 

508 

  65 

    5 

  32 

260 

- 

- 

- 

- 

382 

151 

  71 

176 

  74 

  43 

  29 

251 

  20 

    4 

  20 

223 
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมดในระดับปริญญาโทและเอก ปการศึกษา 2545 และ 2547 
ปริญญาโท (คน) ปริญญาเอก (คน) สถาบัน 

ป 2545 ป 2547 ป 2545 ป 2547 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  9,065 

  7,214 

  6,384 

  5,788 

  5,179 

  2,114 

10,299 

26,550 

- 

- 

- 

- 

  9,302 

  8,151 

  8,001 

  4,744 

  5,149 

  2,360 

  9,534 

22,694 

    600 

    129 

      12 

  1,736 

  954 

  497 

  206 

1,889 

  256 

    16 

  260 

  572 

- 

- 

- 

- 

1,525 

  746 

  309 

  999 

  330 

    98 

  207 

  885 

    62 

  210 

    67 

  298 

 

 ขอสังเกตโดยภาพรวมเกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและเอก       
ในประเทศไทย จะเห็นไดวาในระยะเวลา 3 - 5 ปที่ผานมานั้น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีการขยายตวั
อยางมากในการจัดการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ นอกจากนั้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย มี
นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอกของประเทศไทย อาทิ 

 ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และประสงค ตันพิชัย (2547: 491) ไดกลาววา
มหาวิทยาลัยของไทยมีหลักสูตรปริญญาเอกที่มีปริมาณการผลิตจํากัด แตมีแนวโนมการแขงขันกัน
มากขึ้นทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ  

 อมรวิชช นาครทรรพ (อางถึงใน พศิน แตงจวง, 2548: 39-41) ไดกลาวถึงปญหา    
ในปจจุบันวาสถาบันอุดมศึกษามีการขยายตัวและแขงขันแยงชิงผูเรียนที่เขมขนข้ึน ทําใหเกิดอาการ
ปลอยปละละเลยเรื่องคุณภาพ ย่ิงไปกวานั้น หลายสถาบันทําลายคุณภาพลงดวยความพยายามสราง
ภาพลักษณของการ “จบงาย” เปนจุดขายหลักแทนการ “จบดี” นอกจากนี้สถาบันการศึกษาจาก
ตางประเทศที่ไมไดรับการรับรองจาก ก.พ. มาเปดสอนระดับปริญญาเอกจนมีขาวการผลิต “ปริญญา
เก” วาเปนความดิ้นรนของอาจารยที่จะยกระดับคุณวุฒิ เพ่ือใหสามารถเปดสอนระดับปริญญาโทได 
และปจจุบันก็ลงทายดวยวาสถาบันการศึกษาท่ีมีอาจารย “ปริญญาเก” ไดเปดสอนทั้งปริญญาโทและ
เอก จนทําใหกลายเปน “อุดมศึกษาสะดวกซื้อ” ขายความรูที่เกไปแลว ปริญญาเก หมายความถึง การ
จัดการศึกษาหรือหลักสูตรที่ขัดแยงกับหลักการอุดมศึกษาที่แทจริง คือ ในสวนของผูเรียนจะตองไดรับ
การบมเพาะ ขัดเกลา มีสวนรวม แสวงหาความรู คิดสรางสรรคองคความรูและบูรณาการความรูเพ่ือ
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พัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการ เปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต สามารถนําความรูไปประยุกตใชปองกัน
หรือแกปญหาของผูเรียน ไมใชรับแตการปอนจากผูสอน ในขณะที่ผูสอนก็ตองมีคุณสมบัติครบถวน 
คือ ไมใชผูสอนที่มีปริญญาเก หรือแอบอางผูสอนที่มีคุณสมบัติแตใชผูสอนผีมาสอนแทน ไมสอนโดย
คน ๆ เดียวกันเกือบทุกรายวิชา การเรียนการสอนจะตองมีส่ือเอกสารประกอบ มีกระบวนการสงเสริม 
ติดตาม แนะนํา แนะแนว ตรวจงาน วิเคราะห และมีกระบวนการที่เขมงวดตรงตามที่หลักสูตรกําหนด
ไว การบริหารหลักสูตรก็ตองมีการประเมินผลการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมที่เสริมความรู ไมใชจัดเพื่อ
ทองเที่ยวไปเรื่อย ๆ อยางไรทิศทาง 

 วราภรณ สามโกเศศ (มติชนรายวัน, 2549: 6) ไดกลาวถึงโครงการปริญญาเอกใน
ประเทศไทยวา ในปจจุบันหลายโครงการขาดคุณภาพเพราะเนนปริมาณผูเรียน บางโครงการโฆษณา
ราวกับขายน้ําปลา และมีคนไปลงทะเบียนเรียนเพราะหวังในใตเติ้ลดอกเตอรขางหนา ไดฐานะภาพ
ของปริญญาเอกโดยไมสนใจคุณภาพ แตก็มีคนจบปริญญาเอกหลายโครงการที่เกงและมีความสามารถ
เชนเดียวกับผูที่จบจากมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในตางประเทศ เพียงแตคนเหลานี้มีอยูเปนจํานวนนอย
มาก สถาบันที่ผลิตปริญญาเอกเชนนี้สมควรไดรับความชื่นชม เพราะกระทําส่ิงซึ่งสอดคลองกับความ
ตองการของสังคมไทย คือ การเนน “คุณภาพ” ไมใช “ปริมาณ” 

 พศิน แตงจวง (2548: 68) ไดศึกษาเรื่อง พัฒนาการของรูปแบบการจัดการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกกลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พบวา ในอดีตดุษฎีบัณฑิตที่ผลิตโดย
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยบางสถาบัน มีความรูความสามารถไมแตกตางจากผูที่ สําเร็จจาก
ตางประเทศ ยกเวนทักษะดานภาษาอังกฤษที่คอนขางจํากัด แมวาผูสอนจะเนนใหผูเรียนอานตํารา 
บทความภาษาอังกฤษก็ตาม  นอกจากนี้ก็ขาดแหลงคนควาที่หลากหลายและกวางขวางเนื่องจากขาด
การสนับสนุนลงทุนดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย อยางไรก็ดี ในปจจุบันการผลิตดุษฎีบัณฑิตมีแนวโนม
เปนธุรกิจ และแขงขันกันรับนักศึกษาแตละรุนในปริมาณมากขึ้น จึงทําใหคุณภาพต่ําและนาเปนหวง 
โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ.2540 เปนตนมามีสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนระดับปริญญาเอกมากขึ้น 
ในขณะที่ปริมาณผูที่สนใจเขาศึกษามีปริมาณมากขึ้น จํานวนที่รับเขาเรียนก็มีมากขึ้นดวย ผูเรียน
สามารถเลือกสถานที่เรียนไดมากขึ้น เปนสิ่งที่ดีที่เราผลิตบุคลากรในระดับนี้ของเราเอง ซึ่งนาจะ
สอดคลองกับความตองการของกําลังคนมากขึ้น  

 3.3 บริบทการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันตก 
 การจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกในสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันตกทั้งของ
รัฐและเอกชน จํานวน 8 สถาบัน มีการเปดสอนในสาขาวิชาตาง ๆ ทางดานสังคมศาสตร โดยเฉพาะ
ในคณะศึกษาศาสตรและคณะสังคมศาสตร ดังนี้ 
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 3.3.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 3.3.1.1 วิทยาเขตบางเขน  
 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร ไดแก 
          - สาขาวิชาการบริหารการศกึษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
        - สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศึกษา 
          - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
          - สาขาวิชาธุรกิจศึกษา  
          - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

          - สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 
 - สาขาวิชาคุรุศาสตรเกษตร  
          - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
          - สาขาวิชาสุขศึกษา (ภาคปกติและภาคพเิศษ) 
          - สาขาวิชานนัทนาการ  
          - สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ   
          - สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา   
          - สาขาวิชาจติวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
          - สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
          - สาขาวิชาศึกษาศาสตร-การสอน 

 ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร ไดแก 
 - สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม  

 - สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต  
 - สาขาวิชารัฐศาสตร  
 - สาขาวิชาประวัติศาสตร  
 - สาขาวิชาภูมิศาสตรการวางแผนการตั้งถ่ินฐานมนุษย  
 - สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

 - สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร  

 ไมสังกัดคณะ 
 - สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร ไดแก 
          - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  
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          - สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
          - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 
           - สาขาวิชาวิจยัและประเมินทางการศึกษา 
          - สาขาวิชาอาชีวศึกษา 
           - สาขาวิชาพลศึกษา  
          - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  

 3.3.1.2 วิทยาเขตกําแพงแสน 

 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร ไดแก 
 - สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) 

 ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (ภาคพิเศษ) 

 ปริญญาโท คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 - สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกบริหารรัฐกิจ (ภาคพิเศษ) 

 ปริญญาโท สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

 - สาขาวิชาการพัฒนาและสงเสริมทองถ่ิน (ภาคพิเศษ) 

 3.3.1.3 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 ปริญญาโท  
 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 

 3.3.2 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 ปริญญาโท คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดแก 
 - สาขาวิชาจริยศาสตรศึกษา 
 - สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา 
 - สาขาวิชาสิ่งแวดลอม 
 - สาขาวิชาประชากรศึกษา 

 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 - สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 

 - สาขาวิชาสังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข 
 - สาขาวิชาการบริหารจัดการดานการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  
 - สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง  

 ปริญญาโท คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยศาสตร ไดแก 
 - สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท 
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ปริญญาโท สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ไดแก 
 - สาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา  

 ปริญญาโท สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ไดแก 
 - สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

 - สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดแก 
 - สาขาวิชาประชากรศึกษา 
 - สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา 

 - สาขาวิชาสังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข 
 - สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 

 ปริญญาเอก คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยศาสตร ไดแก 
 - สาขาวิชาสิ่งแวดลอมและทรัพยศาสตร 

 ปริญญาเอก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ไดแก  
 - สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 3.3.3 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร ไดแก 
                   - สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
                  - สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง 
                   - สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

                   - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  

                   - สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

                  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 
                   - สาขาวิชาการสอนสังคมศกึษา 
                   - สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

 - สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
                   - สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

 - สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 

 ปริญญาเอก คณะ ไดแก 
                   - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) 
 - สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย (ภาคพิเศษ) 
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 3.3.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 ปริญญาโท คณะครุศาสตร ไดแก 

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก 
 - สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
 - สาขาวิชาไทยคดีศึกษา 
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ ไดแก 
 - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป/การตลาด 

 ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 

 สําหรับหลักสูตรปริญญาเอก ไดมีการเตรียมการที่จะเปดสอนในภาคปลายปการศึกษา 
2549 ในสาขาวิชาสหวิทยาการ โดยแบงเปน 2 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาการบริหารการพัฒนาและกลุม
วิชาการบริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม < http://www.npru.ac.th> 13 มกราคม 2549) 

 3.3.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 ปริญญาโท คณะครุศาสตร ไดแก 

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 - สาขาวิชาหลักสูตรการสอน 

 - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล 

 ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก 
 - สาขาวิชาศิลปศาสตร 

 ปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ ไดแก 
 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 3.3.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
 ปริญญาโท คณะครุศาสตร ไดแก 

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 - สาขาวิชาบรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

 ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก 
 - สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
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 3.3.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 ปริญญาโท คณะครุศาสตร ไดแก 

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก 
 - สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

 ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีและยุทธศาสตรสารสนเทศ 

 ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแก 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ ไดแก 
 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

 ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก 
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา 

 3.3.8 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

 ปริญญาโท ไดแก  
 - กลุมวิชาเอกการจัดการบริการสุขภาพ  
 - กลุมวิชาเอกการจัดการภาครัฐและเอกชน  
 - สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ 
 - สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
 - สาขาวิชาการจัดการการพยาบาล 

 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง 
 - สาขาวิชาการจัดการสื่อสารมวลชน 

 ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ แบงออกเปน  

 - กลุมวิชาเอกการจัดการพยาบาล  
 - กลุมวิชาเอกการจัดการบริการสุขภาพ  
 - กลุมวิชาเอกการจัดการภาครัฐและเอกชน  
 - กลุมวิชาเอกการจัดการศึกษา 
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 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตกมีการขยายตัวในลักษณะ
เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปของรัฐ ไมวาจะเปนกรณีของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีการเปด
สอนในระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาตลอด
ชีวิตและการพัฒนามนุษย หรือในกลุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มีการเปดสอนในระดับปริญญาโท
สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา หรือสาขาวิชายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา และมีแนวโนมที่จะเปด
สอนในระดับปริญญาเอกดวย เชนในกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการเตรียมการเปดสอน
ในสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เหมือนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  

4. สถานภาพของบัณฑิตศึกษาทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน และที่เกี่ยวของ  
 จากการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกในกลุมสาขาทางดานสังคมศาสตรที่ใกลเคียง
หรือเก่ียวของกับสาขาวิชา “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน” โดยเปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 26 แหง ซึ่งไมไดศึกษาในกลุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล และ
มหาวิทยาลัยเอกชน พบวา ยังไมมีสถาบันการศึกษาใดท่ีไดเปดสอนสาขาวิชา “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน” แตมีการจัดการศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาคน สังคมและ
ชุมชน ในระดับปริญญาโท 18 สาขาวิชา จํานวน 14 สถาบัน และในระดับปริญญาเอก 11 สาขาวิชา 
จํานวน 11 สถาบัน โดยสวนใหญดําเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร สังคมศาสตร-
มนุษยศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย อาจแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คอื  

1) กลุมสาขาการพัฒนา/การจัดการทรัพยากรมนุษย อาทิ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
    การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย การจัดการทรัพยากร มนุษย เปนตน 
2) กลุมสาขาการพัฒนาสังคม/ชุมชน อาทิ สาขาวิชาพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน 
    พัฒนาชนบทศึกษา ชนบทศึกษาและการพัฒนา การพัฒนาและสงเสริมทองถ่ิน  
    เปนตน 

นอกจากนั้นหลักสูตรที่เก่ียวกับดาน “ทรัพยากรมนุษย” มี 2 แนวทาง คือ  
1) แนวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development : HRD) เนนการ 
    พัฒนาศักยภาพคนเพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม หลักสูตรในแนวทางนี้ ดําเนินการ 
    ในคณะตางๆ ดานสังคมศาสตร เชน คณะศึกษาศาสตร ซึ่งใชยุทธศาสตรการศึกษาเปน 
    เครื่องมือในการพัฒนา  
2) แนวการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management : HRM) เนน 
    เปาหมายการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองคกร โดยเฉพาะองคกรธุรกิจ 
    หลักสูตรในแนวทางนี้ ดําเนินการในคณะที่เก่ียวของกับการบริหารธุรกิจ หรือการ 
    บริหารรัฐกิจ 

ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 9 และ 10 
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ตารางที่ 9 แสดงสาขาวิชาในระดับปริญญาโทที่เก่ียวของกับสาขาวิชา “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน” 
สาขาวิชา สถาบัน คณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบ 

การพัฒนามนุษยและสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 
พัฒนามนุษยและสังคม มหาวิทยาลัยสงขลาฯ  ศิลปศาสตร 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ สถาบันบัณฑติฯ โครงการบัณฑติศึกษาฯ 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศึกษาศาสตร 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาศาสตร 
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาศาสตร 
ศึกษาศาสตรเพ่ือพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลาฯ  ศึกษาศาสตร 
พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครุศาสตร 
พัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาศาสตร 
พัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาศาสตร 
พัฒนศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ศึกษาศาสตร 
พัฒนศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรฯ บัณฑิตวิทยาลัย 
พัฒนสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สังคมศาสตร 
พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแกน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม สังคมศาสตร 
พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลาฯ  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑติฯ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร สังคมศาสตร 
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร 
พัฒนาชนบทศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยภาษาและวฒันธรรมฯ
ชนบทศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร 
การพัฒนาและสงเสริมทองถ่ิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
ประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
การจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยบูรพา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เศรษฐศาสตรการพัฒนามนษุย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรฯ บัณฑิตวิทยาลัย 
บริหารธุรกิจ (เนนการบริหารทรัพยากร
มนุษยและองคการ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พาณิชยศาสตรและการบัญชี 
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ตารางที่ 10 แสดงสาขาวิชาในระดับปริญญาเอกที่เก่ียวของกับสาขาวิชา “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน” 
สาขาวิชา สถาบัน คณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศึกษาศาสตร 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาศาสตร 
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาศาสตร 
พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครุศาสตร 
พัฒนศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรฯ บัณฑิตวิทยาลัย 
พัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การพัฒนาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาศาสตร 
พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร สังคมศาสตร 
พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑติฯ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
การศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาศาสตร 
ประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประชากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑติฯ สถิติประยุกต 

 
นอกจากนี้ หากพิจารณาหลักสูตรการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มีสาขาวิชาที่นาสนใจ เชน 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีการเปดสอนทั้งระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยของ
รัฐและเอกชน เชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต สําหรับในกรณีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมยังไดเปดสอนในระดับปริญญาเอกดวย 
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5. โครงสรางหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
การวิเคราะหโครงสรางหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น จะทํา

การวิเคราะหเฉพาะหลักสูตรที่ผูวิจัยสามารถเขาถึงแหลงขอมูลหรือสามารถหาเอกสารหลักสูตร
การศึกษาได โดยแบงออกเปนหลักสูตรปริญญาโท 9 สาขาวิชา จํานวน 14 หลักสูตร และหลักสูตร
ปริญญาเอก 7 สาขาวิชา จํานวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 

 5.1 ระดับปริญญาโท ไดแก สาขาวิชา 
 1) การพัฒนามนุษยและสังคม  
 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  
 3) การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 4) พัฒนศึกษา  
 5) พัฒนศึกษาศาสตร 
 6) พัฒนาสังคม  
 7) พัฒนาชุมชน  
 8) พัฒนาชนบทศึกษา 
 9) ชนบทศึกษาและการพัฒนา 

 5.2 ระดับปริญญาเอก ไดแก สาขาวิชา 
 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 2) พัฒนศึกษา  
 3) พัฒนศึกษาศาสตร 
 4) พัฒนาสังคม  
 5) พัฒนศาสตร 
 6) ประชากรศึกษา 
 7) ประชากรและการพัฒนา 

 สําหรับรายละเอียดโครงสรางหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาในแตละหลักสูตรมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ระดับปริญญาโท 

1. การพัฒนามนุษยและสังคม  

 - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาบังคับ 

  - วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา 
  - วิชาเลือก 

จํานวนหนวยกิตรายวิชาสารนิพนธ 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

36 

 

12 

9 

3 

- 

12 

36 

 

12 

12 

6 

6 

- 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - ภาคปกติ (ในเวลาราชการ) ไมเกิน 4 ป  
คาใชจาย - เหมาจายภาคการศึกษาละ 16,500 บาท  
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาบังคับ - ทฤษฎีการพัฒนาสังคม 

 วิชาบังคับแขนงวิจัยและพัฒนามนุษยและสังคม 
 - ผลกระทบทางสังคมของการพัฒนา  
 วิชาบังคับแขนงการพัฒนาเปรียบเทียบ 
 - การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ  
 วิชาเลือก - ภูมิปญญาทองถ่ินและการพัฒนาแบบยั่งยืน 

 - การพัฒนาเมืองและการวางแผน 

 - ชุมชนและสิ่งแวดลอม 

มีขอสังเกต คือ เปนหลักสูตรสหสาขาวิชา วิชาบังคับจะแบงออกเปน 2 แขนงวิชา คือ แขนง
วิชาวิจัยและพัฒนามนุษยและสังคม กับแขนงวิชาการพัฒนาเปรียบเทียบ 
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2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  
 - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาเสริมพื้นฐาน 

  - วิชาหลัก 

  - วิชาเอก 

  - วิชาเอกเลือก 
  - ระเบียบวิธีวิจัย 

จํานวนหนวยกิตรายวิชาสารนิพนธ 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

45 

 

ไมนับ 
15 

12 

- 

6 

- 

12 

45 

 

ไมนับ 

15 

15 

9 

3 

3 

- 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - ภาคปกติ (ในเวลาราชการ) และภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ)   
คาใชจาย - ภาคปกติหนวยกิตละ 1,000 บาท (ตลอดหลักสูตรประมาณ 55,000 บาท) 
 - ภาคพิเศษหนวยกิตละ 3,000 บาท (ตลอดหลักสูตรประมาณ 160,000 บาท) 
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาพื้นฐาน- การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการกับการจัดการเชิงประกอบการ 
 - จริยธรรมในงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ 
 กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย - กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย 
  - ระบบสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย 
  - การสรรหาและการจัดวางตําแหนง 
  - การจัดการคาจางและผลตอบแทน 

 กลุมวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย - กระบวนการเรียนรูและพฤติกรรมของมนุษย 
  - การออกแบบดําเนินการและประเมินโครงการทรัพยากรมนุษย 
  - การจัดการฝกอบรมและพัฒนา 
  - นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
 กลุมวิชาการพัฒนาองคการ - ทฤษฎีและการพัฒนาองคการ 
  - การจัดการภาวะผูนาํ 
  - การออกแบบและจดัการเรียนรูในสถานที่ทํางาน 

มีขอสังเกต คือ เปนหลักสูตรสหวิทยาการและเนนการบูรณาการศาสตรทางดานจิตวิทยา 
การศึกษา การจัดการ และสังคมศาสตร 
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3. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 - มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาปรับความรู 
  - วิชาพื้นฐาน 

  - วิชาเอกบังคับ 

  - วิชาเอกเลือก 
  - ระเบียบวิธีวิจัย 

จํานวนหนวยกิตรายวิชาสารนิพนธ 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

45 

 

ไมนับ 
9 

18 

6 

6 

- 

12 

45 

 

ไมนับ 

9 

21 

12 

3 

3 

- 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - เร่ิมรับเขาศึกษาในป พ.ศ.2549  
คาใชจาย - ภาคปกติหนวยกิตละ 500 บาท  
 - ภาคพิเศษหนวยกิตละ 1,000 บาท  
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาพื้นฐาน  - ปรัชญาการศึกษา 
 วิชาเอกบังคับ - เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  - ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
  - การวางแผนการพัฒนาและการจัดหลักสูตร และโครงการศึกษาตอเนื่อง 
  - การเรียนรูของผูใหญและผูเรียนผูใหญ 
 วิชาเอกเลือก - จริยธรรมสําหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  - การศึกษาและการฝกอบรมสําหรับผูสูงอายุ 

  - สตรีศึกษา 
  - ภาวะผูนําทางการศึกษาตอเนื่อง 
  - ยุทธศาสตรการฝกอบรม 

  - การสอนและเทคนิคการสอนเพื่อการพัฒนาทรัพยกรมนุษย 
  - นโยบายและการดําเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  - การจัดการทรัพยากรมนุษย 

มีขอสังเกต คือ เปนหลักสูตรที่รายวิชาสวนใหญเปนเรื่องทางการศึกษาหรือการฝกอบรม 
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4. พัฒนศึกษา  
 - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาบังคับรวม 
  - วิชาบังคับเฉพาะสาขา 
  - วิชาบังคับเลือก 

  - วิชาเลือก 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาสารนิพนธ 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

36 

 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

36 

 

6 

8 

4 

6 

- 

12 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - เร่ิมรับเขาศึกษาในป พ.ศ.2543 ภาคปกติ (ในเวลาราชการ) ไมเกิน 4 ป  
คาใชจาย - เหมาจายภาคการศึกษาละ 16,500 บาท  
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาบังคับรวม  - การศึกษาในระบบสังคมอนาคต 
 วิชาบังคับเฉพาะสาขา - หลักและพ้ืนฐานการศึกษากับการพัฒนา 
    - การวิเคราะหนโยบายทางพัฒนศึกษา 
 วิชาบังคับเลือกกลุมวิชาพัฒนศึกษา - การศึกษากับชุมชน  

  วิชาบังคับเลือกกลุมวิชาพื้นฐานการศึกษา - หลักและพ้ืนฐานการศึกษาไทย  
 วิชาเลือกกลุมสังคมวิทยา  - สังคมวิทยาการศึกษา 
    - สังคมวิทยาการพัฒนา 
 วิชาเลือกกลุมมานุษยวิทยา - มานุษยวิทยาการศึกษา 
 วิชาเลือกกลุมเศรษฐศาสตร - เศรษฐกิจกับการศึกษา 
     - เศรษฐศาสตรทรัพยากร 
 วิชาเลือกกลุมรัฐศาสตร  - การเมืองกับการศึกษา 
     - นโยบายสาธารณะ 
 วิชาเลือกกลุมประวัติศาสตร - ประวัติศาสตรการศึกษาไทย 
 วิชาเลือกกลุมปรัชญาและศาสนา - ปรัชญาการศึกษารวมสมัย 

     - อนาคตนิยมกับการศึกษา 

มีขอสังเกต คือ เปนหลักสูตรเชิงสหวิทยาการระหวางการศึกษากับพื้นฐานดานตาง ๆ ไดแก 
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร ประวัติศาสตร ปรัชญาและศาสนา 
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 - มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาบังคับพื้นฐาน 
  - วิชาบังคับสาขาวิชาเอก 

  - วิชาเลือก 

จํานวนหนวยกิตรายวิชาสารนิพนธ 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

48 

 

12 

15 

9 

- 

12 

48 

 

12 

15 

15 

6 

- 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - เร่ิมรับเขาศึกษาในป พ.ศ.2545 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ไมเกิน 5 ป 
คาใชจาย - ภาคปกติ ตลอดหลักสูตรประมาณ 50,600 บาท 

 - ภาคพิเศษ ตลอดหลักสูตรประมาณ 86,400 บาท 
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาบังคับพื้นฐาน - บริบทความคิดจิตวิทยากับการพัฒนา 
   - เปรียบเทียบความคิดพื้นฐานทางปรัชญาในการศึกษา 
 วิชาบังคับสาขาวิชาเอก - หลักพัฒนศึกษา 
   - การพัฒนากับการศึกษาเปรียบเทียบ 

   - สังคมวิทยากับการพัฒนา 
   - เศรษฐศาสตรกับการพัฒนา 
 วิชาเลือกหมวดการศึกษา - หลักและพ้ืนฐานการศึกษาไทย 

    - การศึกษาในระบบสังคมอนาคต 
 วิชาเลือกหมวดปรัชญาและจริยธรรม - แนวคิดทางปรัชญา ศาสนา และจริยธรรมรวมสมัย 
      - จริยธรรมกับการพัฒนา 
 วิชาเลือกหมวดวิจัยและพัฒนา  - การวิเคราะหนโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา 
      - พัฒนศึกษากับการวิจัยเชิงนโยบาย 
 วิชาเลือกหมวดสังคมศาสตรและการพัฒนา - สังคมวิทยาการศึกษา 
         - การเมอืงกับการศึกษา 
         - เศรษฐศาสตรกับการศึกษา 
         - นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมกับการพัฒนา 

มีขอสังเกต คือ เปนหลักสูตรเชิงสหวิทยาการเชนเดียวกับพัฒนศึกษา ของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย แตการจัดกลุมวิชาเลือกนั้นมีลักษณะแตกตางกัน 
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5. พัฒนศึกษาศาสตร 
 - มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาบังคับ 
  - วิชาเลือก 

  - วิชาสัมพันธ 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาสารนิพนธ 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

38 

 

16 

4 

6 

- 

12 

38 

 

19 

7 

6 

6 

- 
 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - ไมมีขอมูล 

คาใชจาย - ภาคปกติภาคการศึกษาละ 6,500 บาท  
 - ภาคพิเศษภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาบังคับ - พัฒนศึกษาศาสตร 1 และ 2 

  - การฝกอบรมเพื่อการพัฒนา 
  - การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
 วิชาเลือก - การศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 

  - การศึกษานอกระบบ 
  - การเรียนรูของผูใหญ 
  - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  - เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 
  - สวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนา 
 วิชาสัมพันธ - สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
    - ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 

มีขอสังเกต คือ เปนหลักสูตรที่มีลักษณะสหวิทยาการอยูบาง แตไมไดแยกเปนกลุมวิชาหรือ
หมวดวิชาเหมือนกับสาขาวิชาพัฒนศึกษา ของจุฬาฯ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งรายวิชาสวนใหญ
เปนเรื่องทางการศึกษาหรือการฝกอบรมเชนเดียวกับสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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6. พัฒนาสังคม  
 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 
  - สัมมนา 
  - วิชาเอกบังคับ 

  - วิชาเอกเลือก 

  - วิชารอง 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาสารนิพนธ 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

41 

 

2 

15 

6 

6 

- 

12 

44 

 

2 
18 
9 

9 

6 

- 
 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - ภาคปกติและภาคพิเศษ ไมเกิน 5 ป 
คาใชจายที่สําคัญ - คาบํารุงการศึกษา ภาคปกติ ภาคละ 4,000 บาท  

 - คาลงทะเบียน ภาคปกติ ภาคละ 4,500 บาท 

 - คาธรรมเนียมพิเศษ ภาคละ 1,500 บาท 

 - คาธรรมเนียมวิทยานิพนธ หลักสูตรละ 3,000 บาท 
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาเอกบังคับ - ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาสงัคม 

   - นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนาสังคม 

   - การจัดองคกรและผูนํากับการพัฒนาสังคม 

   - ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการพัฒนา 
 วิชาเอกเลือก - ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาชนบท 

   - การพัฒนาในประเทศไทย 

   - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 
   - ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา 
 วิชารอง  - ใหเลือกเรียนนอกภาควิชา 

มีขอสังเกต คือ เปนหลักสูตรสหวิทยาการ โดยมีการใหเลือกเรียนรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษานอกภาควิชาได 
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 - มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาบังคับ 

  - วิชาเอก 

  - วิชาเลือก 

จํานวนหนวยกิตรายวิชาสารนิพนธ 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

45 

 

18 

12 

3 

- 

12 

45 

 

18 

12 

9 

6 

- 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - เร่ิมรับเขาศึกษาในป พ.ศ.2538  
คาใชจาย - ภาคปกติภาคการศึกษาละ 6,500 บาท  
 - ภาคพิเศษภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาบังคับ - แนวความคิดและกลยุทธในทางพัฒนาสังคม 

  - ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม 
 วิชาเอกหมวดการวิเคราะหนโยบายและการวางแผนสังคม 
  - ระบบสังคมไทย 

  - การกําหนดและวิเคราะหนโยบายสังคม 

  - การวางแผนพัฒนาสังคม 

 วิชาเอกหมวดปฏิบัติการพัฒนา 
  - การจัดโครงการพัฒนาสังคม 

  - การพัฒนาองคการและการตัดสินใจ 
  - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 วิชาเลือก - พุทธศาสนากับการพัฒนา 
  - นโยบายการพัฒนาการเกษตรในภาคอีสาน 

  - การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  - การศึกษากับการพัฒนา 
  - วัฒนธรรมกับการพัฒนา 
  - บทบาทสตรีในการพัฒนา 

มีขอสังเกต คือ ไมไดจัดโครงสรางหลักสูตรเปนสหวิทยาการ โดยใหมีการศึกษานอกภาควิชา
ไดเหมือนกับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตโดยเนื้อหารายวิชาแลวใกลเคียงกัน 
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 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาบังคับ 

  - วิชาเลือก 

  - วิชานอกสาขา  
จํานวนหนวยกิตรายวิชาสารนิพนธ 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

42 

 

15 

12 

3 

- 

12 

ไมเปด 

 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - ภาคปกติ ไมเกิน 5 ป 
คาใชจาย - ไมมีขอมูล 

วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาบังคับ - ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม 

  - ทฤษฎีการพัฒนาสังคม 
 วิชาเลือก - นิเวศวิทยาสังคม 

  - สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเศรษฐกิจ 
  - การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของสังคมเกษตรกรรม 

  - ภูมิปญญาทองถ่ินและความสัมพันธเชิงอํานาจ 
  - ความหลากหลายและการผลิตใหมของวัฒนธรรม 

  - ความเปนหญิง-ชาย ครอบครัว และการพัฒนา 
  - พหุลักษณของเมืองกับการพัฒนา 

มีขอสังเกต คือ มีรายวิชาเลือกหลายวิชาที่แตกตางกับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ
ขอนแกน นอกจากนั้นยังใหเลือกเรียนวิชาที่มีความสัมพันธกับสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาได   
ไมเกิน 3 หนวยกิต เชน นิเวศวิทยา วิทยาศาสตรการเกษตร การพัฒนาอยางย่ังยืน 
 

 

 

 

 

 

 



 35

 - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาเสริมพื้นฐาน 

  - วิชาพื้นฐาน 
  - วิชาหลัก 
  - วิชาเอก 

  - วิชาเลือก 

จํานวนหนวยกิตรายวิชาสารนิพนธ 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

45 

 

ไมนับ 

9 

15 

9 

- 

- 

12 

45 

 

ไมนับ 

9 
15 

9 

6 

6 

- 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - เร่ิมรับเขาศึกษาในป พ.ศ.2526 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ไมเกิน 5 ป 
คาใชจาย - ภาคปกติหนวยกิตละ 1,000 บาท (ตลอดหลักสูตรประมาณ 55,000 บาท) 
 - ภาคพิเศษหนวยกิตละ 3,000 บาท (ตลอดหลักสูตรประมาณ 160,000 บาท) 
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

   วิชาพื้นฐาน- ระบบสังคมไทย 
วิชาหลัก - ทฤษฎีสังคม 

 - แนวความคิดทฤษฎีทางพัฒนาสงัคม 

 - นโยบายและการวางแผนสังคม 

 - จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา  
วิชาเอกการวิเคราะหและการวางแผนทางสังคม - การวิเคราะหนโยบายและกลยุทธในการวางแผนสังคม  
วิชาเอกการจัดการการพัฒนาสังคม - การจัดการการพัฒนาสังคม 
วิชาเอกการพัฒนาภูมิภาคและทองถ่ิน - การศึกษาชุมชน 
วิชาเอกองคการทางสังคมกับการพัฒนา - องคการ พันธกิจ และวิสัยทัศน 
วิชาเอกการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรกับการพัฒนาบุคคล - ทัศนคติ คานิยมและพฤติกรรมทางสังคม 
วิชาเอกแรงงานสัมพันธกับการพัฒนา - ระบบแรงงานกับการพัฒนาสังคม 

วิชาเลือก - ประชามติ  
 - วัฒนธรรมกับการพัฒนา  

มีขอสังเกต คือ มีการจัดวิชาเอกไวใหเลือก โดยแบงออกเปน 6 สาขาวิชาเอก และมีวิชาเลือก
ที่เก่ียวของกับการพัฒนาอีกหลายวิชา ซึ่งคลายกับของมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน วัฒนธรรมกับการ
พัฒนา โลกาภิวัฒนกับการพัฒนา ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา ประชากรกับการพัฒนา เปนตน 
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 - มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาพื้นฐาน 
  - วิชาบังคับ 

  - วิชาเลือก 

จํานวนหนวยกิตรายวิชาสารนิพนธ 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

40 

 

7 

15 

6 

- 

12 

40 

 

7 

15 

15 

3 

- 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - ภาคปกติและภาคพิเศษ ไมเกิน 5 ป 
คาใชจาย - ภาคปกติ เหมาจายตลอดหลักสูตร 2 ป  50,000 บาท  
    กรณีไมสําเร็จการศึกษา ตองชําระเพิ่มภาคเรียนละ 10,000 บาท 
 - ภาคพิเศษ เหมาจายตลอดหลักสูตร 2 ป 100,000 บาท  
    กรณีไมสําเร็จการศึกษา ตองชําระเพิ่มภาคเรียนละ 10,000 บาท 

วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วชิาบังคับ - การสรางทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
  - ทฤษฎีและการประเมินผลกระทบดานสังคม 

  - การวางแผนและการพัฒนาสังคม 

  - ทฤษฎีการพัฒนาสังคม 

  - ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม 
 วิชาเลือก - การวิเคราะหนโยบายและกลยุทธในการวางแผนสังคมเปรียบเทียบ 

  - การสรางเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาสังคม 

  - ความเปนหญิง-ชาย ครอบครัว และการพัฒนา 
  - ยุทธศาสตรการจัดองคกรเพื่อการพัฒนาสังคม 

  - ภูมิปญญาทองถ่ินและความสัมพันธเชิงอํานาจ 

มีขอสังเกต คือ เนื้อหาหลักสูตรมีหลายวิชาที่เหมือนกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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7. พัฒนาชุมชน  
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาบังคับ 

  - วิชาเลือก 

  - ฝกภาคปฏิบัติ 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาสารนิพนธ 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

42 

 

21 

3 

6 

- 

12 

42 

 

21 

12 

6 

3 

- 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - เร่ิมรับเขาศึกษาในป พ.ศ.2534 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ไมเกิน 4 ป 
คาใชจาย - ภาคปกติ หนวยกิตละ 1,200 บาท  

 - ภาคพิเศษ ตลอดหลักสูตรประมาณ 140,000 บาท 

วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาบังคับ - การวิเคราะหเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยกับการพัฒนา 
  - ทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน 

  - ยุทธศาสตรและกระบวนการพัฒนาชุมชน 

  - นโยบายและการวางแผนการพฒันา 
 วิชาเลือก - การเสริมสรางพลังชุมชน 

  - สิทธิ และสิทธิมนุษยชนกับการสรางประชาสังคม 

  - ธุรกิจเพื่อชุมชนและสังคม 

  - การปกครองตนเองของชุมชนและทองถ่ิน 

  - การพัฒนาระบบบริหารองคการ 
  - การจัดฝกอบรมขั้นสูงเพ่ือการพัฒนา 
  - เทคนิคการทํางานกับประชาชน 

  - การยุติความขัดแยง 
  - ส่ือสารเพื่อการพัฒนา 
  - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  - การจัดการสิ่งแวดลอม 

มีขอสังเกต คือ เปนหลักสูตรที่คลายกับสาขาวิชาพัฒนาสังคม แตมุงเนนการพัฒนาชุมชน
มากกวา โดยมีการฝกภาคปฏิบัติดวย 
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8. พัฒนาชนบทศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหิดล 
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 
  - วิชาเสริมพื้นฐาน 
  - วิชาบังคับ 

  - วิชาเลือก 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาสารนิพนธ 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

45 

 

- 

24 

9 

- 

12 

45 

 

- 

24 

15 

6 

- 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - เร่ิมรับเขาศึกษาในป พ.ศ.2532 ภาคปกติ ไมเกิน 5 ป 
คาใชจาย - หนวยกิตละ 900 บาท คาบํารุงการศึกษาภาคละ 5,000 บาท 
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาเสริมพื้นฐาน - การพัฒนาชนบทไทย 

 วิชาบังคับ - แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชนบท 

  - มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม 

  - หลักการใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา 
  - การพัฒนาแบบยั่งยืน 

 วิชาเลือก - ภาษาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

  - การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาชนบท 

  - เศรษฐศาสตรชนบท 

  - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  - ชนบทไทยศึกษา 
  - การปกครองทองถ่ินกับการพัฒนาชนบท 

  - ศาสนากับการพัฒนาชนบท 

  - สังคมและวัฒนธรรมไทย 

  - การศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 

  - การเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท 

มีขอสังเกต คือ เปนหลักสูตรที่คลายกับสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
โดยหลักสูตรเนนการพัฒนาวัฒนธรรมและการใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาชนบท ชุมชน 
ทองถ่ิน 
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9. ชนบทศึกษาและการพัฒนา 
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาบังคับ 

  - วิชาเลือก 

  - การศึกษาภาคสนาม 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาสารนิพนธ 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

42 

 

18 

6 

6 

- 

12 

42 

 

18 

12 

6 

6 
- 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - เร่ิมรับเขาศึกษาในป พ.ศ.2545 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ไมเกิน 4 ป 
คาใชจาย - ภาคปกติ หนวยกิตละ 1,200 บาท  

 - ภาคพิเศษ ตลอดหลักสูตรประมาณ 140,000 บาท 

วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาบังคับ - ทฤษฎีทางสังคมศาสตรวาดวยชนบท 

  - ทฤษฎีการพัฒนาชนบท 

  - จิตวิทยาประยุกตเพ่ือการพัฒนาชนบท 

 วิชาเลือก - ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
  - พลวัตการเมืองและการพัฒนาชนบท 

  - สตรีและเยาวชนกับการพัฒนาชนบท 

  - ขบวนการทางสังคมและภูมิปญญาทองถ่ินไทย 

  - ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนาชนบท 

  - การศึกษาและวิเคราะหชุมชนเพื่อการพัฒนา 
  - สิทธิมนุษยชนกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

มีขอสังเกต คือ เปนหลักสูตรสหวิทยาการที่คลายกับสาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา พัฒนา
ชุมชน มีการศึกษาภาคสนามเชนเดียวกับสาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา 
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ระดับปริญญาเอก 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 - มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โครงสรางหลักสูตร 

แบบ 1 แบบ 2 จํานวนหนวยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาเตรียมความพรอม 

  - วิชาภาษาสถิติ/คอมพิวเตอร 
  - วิชาความรูคูคุณธรรม 

  - วิชาเอก 

จํานวนหนวยกิตดุษฎีนิพนธ 

ไมเปด 
 
 
 
 
 
 

ไมเปด 54 

18 

ไมนับ 

ไมนับ 
ไมนับ 
18 

36 

ไมเปด 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - เร่ิมรับเขาศึกษาในป พ.ศ.2548 ภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) ไมเกิน 5 ป  
คาใชจาย - ตลอดหลักสูตรประมาณ 700,000 บาท 
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาเตรียมความพรอม  

  - พฤติกรรมมนุษยในองคการ 
  - กระบวนการคิดเชิงระบบ 

  - ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 วิชาภาษาสถิติ/คอมพิวเตอร  

  - สถิติเพ่ือการวิจัยสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  - คอมพิวเตอรเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 วิชาความรูคูคุณธรรม  

  - ความรูคูคุณธรรม 
 วิชาเอก - ปรัชญาและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  - การวางแผนเชิงกลยุทธในการพัฒนาองคกร 
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาและการฝกฝน 

  - การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตรบูรณาการ 
  - แนวโนมและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  - ระเบียบวิธีการวิจัยสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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2. พัฒนศึกษา  
 - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โครงสรางหลักสูตร 
แบบ 1 แบบ 2 จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาบังคับรวม 
  - วิชาบังคับเฉพาะสาขา 
  - วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
  - วิชาเลือกพิเศษ 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

ไมเปด 
 
 
 
 
 
 

ไมเปด 76 

28 

6 

9 

5 

8 

48 

ไมเปด 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - เร่ิมรับเขาศึกษาในป พ.ศ.2535 ภาคปกติ (ในเวลาราชการ) ไมเกิน 5 ป  
คาใชจาย - เหมาจายภาคการศึกษาละ 16,500 บาท (ตลอดหลักสูตรประมาณ 165,000 บาท) 
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาบังคับรวม - การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสังคมสารสนเทศ 

   - การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษ 
   - วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 2 
 วิชาบังคับเฉพาะสาขา - ทฤษฎีพัฒนศึกษา 
    - ภูมิปญญาไทยกับพัฒนศึกษา 
    - สัมมนาทางพัฒนศึกษา 
 วิชาเลือกเฉพาะสาขา - นโยบายการศึกษากับการพัฒนา 
    - วิธีวิทยาและการออกแบบการวิจัยคัดสรรทางพัฒนศึกษา 
 วิชาเลือกกลุมสังคมศาสตร - สังคมวิทยาการศึกษา 
  - รัฐศาสตรการศึกษา 
  - เศรษฐศาสตรการศึกษา 
 วิชาเลือกกลุมมนุษยศาสตร - ทฤษฎีและวิธีการทางประวัติศาสตร 
  - ความคิดพื้นฐานในปรัชญา 
 วิชาเลือกกลุมครุศาสตร - หลักและพ้ืนฐานการศึกษาไทย 

  - หลักการพัฒนาหลักสูตร 

 ขอสังเกต คือ เปนหลักสูตรสหวิทยาการ มีการบูรณาการองคความรูหลัก 3 สวน คือ พัฒนศึกษา 
ครุศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ 
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3. พัฒนศึกษาศาสตร 
 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงสรางหลักสูตร 
แบบ 1 แบบ 2 จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาพื้นฐาน 
  - วิชาเอก 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

48 

- 

- 

- 

48 

72 

- 

- 

- 

72 

61 

25 
- 

25 
36 

82 

34 
9 

25 

48 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - เร่ิมรับเขาศึกษาในป พ.ศ.2517 ภาคปกติ (ในเวลาราชการ) ไมเกิน 6 ป  
คาใชจาย - ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท (ระหวางทําปริญญานิพนธ ภาคละ 5,000 บาท) 
 - คาลงทะเบียนปริญญานิพนธ 1,000 บาท ตอ 3 หนวยกิต 

 - คาสมัครสอบปริญญานิพนธ 8,000 บาท 
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาพื้นฐาน- ทฤษฎีทางสังคมกบัความทันสมัย 

  - วิธีวิทยาสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 
  - สถิติสําหรับการวิจัยทางดานสังคมศาสตร 
 วิชาเอกกลุมวิชาทฤษฎีสังคมที่เก่ียวของกับการพัฒนา  

  - หลุมพรางของสังคมศาสตร 
  - ยุคหลังทันสมัยกับทฤษฎีสังคม 

  - การเมืองและจริยธรรมในนโยบายและการบริการสาธารณะ 
 วิชาเอกกลุมวิชาทางดานการวิจัย  

  - การสรางความรูทางดานพัฒนศึกษาศาสตร 
 วิชาเอกกลุมวิชาพัฒนศึกษาศาสตร  

  - ยุคสมัยของความรูทางดานพัฒนศึกษาศาสตร 
  - การคิดและการแสดงออกเชิงวิพากษทางดานพัฒนศึกษาศาสตร 
  - ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร 

มีขอสังเกต คือ หลักสูตรเกาเปนการนําความรูของสังคมศาสตรสาขาตาง ๆ มาบูรณาการเพื่อ
สรางความรูที่สามารถเชื่อมโยงการศึกษากับการพัฒนาประเทศ คลายกับของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
แตหลักสูตรใหมมุงเนนการสรางความรูและกระบวนการเรียนรูที่เก่ียวของกับการพัฒนาในหลาย
แงมุม และมีการปรบัเปลี่ยนจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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4. พัฒนาสังคม  
 - มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โครงสรางหลักสูตร 

แบบ 1 แบบ 2 จํานวนหนวยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาพื้นฐาน 
  - วิชาเฉพาะบังคับ 

  - วิชาเฉพาะเลือก 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

57 

- 

- 

- 

- 

57 

ไมเปด 57 

21 

6 

12 

3 

36 

ไมเปด 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - ภาคปกติ ไมเกิน 5 ป 
คาใชจาย - เหมาจายตลอดหลักสูตร 3 ป  300,000 บาท  
    กรณีไมสําเร็จการศึกษา ตองชําระเพิ่มภาคเรียนละ 20,000 บาท 
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาพื้นฐาน - ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพ่ือการพัฒนาสังคม 

   - แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงดานการพัฒนาสังคม 

 วิชาเฉพาะบังคับ - ยุทธศาสตรการวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม 

   - ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม 

   - ยุทธศาสตรและทฤษฎีข้ันสูงในการพัฒนาชุมชน 

   - หัวขอปจจุบันและแนวโนมของการพัฒนาสังคม 

   - การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบ 

   - นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม 
 วิชาเฉพาะเลือก - การบริหารจัดการองคความรูในทองถ่ินเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

   - การเสริมสรางศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม 

 มีขอสังเกต คือ เปนหลักสูตรที่เก่ียวกับการพัฒนาทั้งสังคมและชุมชน 
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5. พัฒนศาสตร 
 - มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โครงสรางหลักสูตร 

แบบ 1 แบบ 2 จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาบังคับเสริมพื้นฐาน 
  - วิชาบังคับ 
  - วิชาเลือก 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

48 

- 

ไมนับ 

- 

- 

48 

ไมเปด 48 

12 

- 

6 

6 

36 

ไมเปด 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - เร่ิมรับเขาศึกษาในป พ.ศ.2545  
คาใชจายที่สําคัญ - คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท 

 - คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 

 - คาลงทะเบียนรายวิชา วิทยานิพนธ หนวยกิตละ 5,000 บาท 

 - คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งละ 3,000 บาท 

 - คาลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ ครั้งละ 5,000 บาท 

 - คาลงทะเบียนสัมมนา เก็บเฉพาะ 3 ปแรก ปละ 10,000 บาท 
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาบังคับ - ทฤษฎีและประเด็นปจจุบันทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  - ระเบียบวิธีวิทยาทางพัฒนศาสตร 
 วิชาเลือก - การวางแผนพัฒนา 
  - การจัดโครงการพัฒนา 
  - การกํากับและประเมินผลโครงการพัฒนา 
  - วิชาชีพนิยม จริยธรรม และการพัฒนา 
  - การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอีสาน 

  - วัฒนธรรมและการพัฒนา 
  - การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

  - การจัดการขอมูลและระบบสารสนเทศ 

  - การวิจัยปฏิบัติการขั้นสูงสําหรับการพัฒนา 

มีขอสังเกต คือ เปนหลักสูตรที่เก่ียวของกับการพัฒนาเชนเดียวกับหลักสูตรพัฒนาสังคมของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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6. ประชากรศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหิดล 
โครงสรางหลักสูตร 

แบบ 1 แบบ 2 จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 
  - วิชาปรับพื้นฐาน   

  - วิชาบังคับ 
  - วิชาเลือก 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

ไมเปด ไมเปด 60 

24 

ไมนับ 

18 

6 

36 

ไมเปด 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - ภาคปกติ ไมเกิน 5 ป 
คาใชจาย - หนวยกิตละ 900 บาท คาบํารุงการศึกษาภาคละ 5,000 บาท 
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

 วิชาปรับพื้นฐาน - ประชากรศึกษา 
   - การพัฒนาคุณภาพประชากร 
   - กลยุทธและกลวิธีในการวิจัยทางประชากรศึกษาข้ันสูง 
 วิชาบังคับ  - การสรางทฤษฎีและการจําลองแบบ 

  - ยุทธวิธีบูรณาการทางประชากรศึกษา 
  - การพัฒนาประชากรศึกษาในประเทศคัดสรร 
  - สัมมนาการออกแบบวจิัยทางประชากรศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
 วิชาเลือก   - มนุษยวิทยาวัฒนธรรม 

  - สังคมวิทยาเมืองและชนบทขั้นสูง 
  - หลักการสื่อสารทางประชากรศึกษา 
  - การขยายเขตเมืองและการกระจายประชากร 
  - ประชากรศาสตรธุรกิจ 
  - วัฒนธรรมศึกษา 
  - ประชาสังคมศึกษา 
  - การประเมินผลโครงการประชากรศึกษา 

 ขอสังเกต คือ เปนหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพประชากรในลักษณะสหวิทยาการ 
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7. ประชากรและการพัฒนา 
 - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
โครงสรางหลักสูตร 

แบบ 1 แบบ 2 จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 

  - วิชาเสริมพื้นฐาน 
  - วิชาบังคับรวม 

  - วิชาหลักของสาขา 
  - วิชาเลือก 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

ไมเปด ไมเปด 72 

36 

ไมนับ 

15 

12 

9 

36 

ไมเปด 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน  - ภาคปกติ ไมเกิน 5 ป 
คาใชจาย - หนวยกิตละ 2,000 บาท (ตลอดหลักสูตรประมาณ 230,000 บาท) 
วิชาเรียนที่นาสนใจ  

วิชาเสริมพื้นฐาน - หลักประชากรศาสตร 
  - เทคนิคทางประชากรศาสตร 1-2 

   วิชาบังคับรวม - ประชากรและการพัฒนา 
   - เศรษฐศาสตรประชากร 

วิชาหลักของสาขาประชากรและการศึกษา - ประชากรและการศึกษา 
     - สังคมวิทยาการศึกษา 
วิชาหลักของสาขาประชากรและสุขภาพ - ประชากรและสุขภาพ 

     - สังคมวิทยาสุขภาพ 

วิชาหลักของสาขาประชากรและการเกษตร - เศรษฐศาสตรการเกษตร 
     - สังคมวิทยาชนบท 

วิชาหลักของสาขาประชากร ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม - สังคมวิทยาส่ิงแวดลอม 

วิชาหลักของสาขาประชากรและทรัพยากรมนุษย  - การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
 วิชาเลือก - นโยบายและการวางแผนประชากรและการพัฒนา 
   - การบริหารและองคการ 
   - บทบาทสตรีและการพัฒนา 

 ขอสังเกต คือ เปนหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรและการพัฒนาในดานตาง ๆ ที่สําคัญ 
ไดแก การศึกษา สุขภาพ การเกษตร ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม  
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 จากการวิเคราะหโครงสรางหลักสูตรในสาขาวิชาตาง ๆ ทางดานสังคมศาสตร มีขอสังเกต   
ในภาพรวมวา โครงสรางหลักสูตรในระดับปริญญาโทมีทั้งแผน ก (มีการเรียนรายวิชาและการทํา
วิทยานิพนธ) และแผน ข (มีการเรียนรายวิชาและทําสาระนิพนธ) โดยมีแนวโนมวาที่จะเปดแผน ข 
มากขึ้น สวนหลักสูตรในระดับปริญญาเอกสวนใหญจะเปนแบบ 2.1 ซึ่งรับผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท 
โดยมีการเรียนรายวิชาและการทําวิทยานิพนธควบคูกัน 

แนวทางการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกมีทั้งหลักสูตรภาคปกติในเวลาราชการ 
หลักสูตรภาคพิเศษนอกเวลาราชการ และหลักสูตรนานาชาติ โดยสาขาวิชาที่เปดในภาคปกติ          
มีแนวโนมที่จะเปดหลักสูตรภาคพิเศษนอกเวลาราชการดวย เชน หลักสูตรปริญญาเอกของคณะ 
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเร่ิมจัดการศึกษาภาคพิเศษในปการศึกษา 2549 จํานวน 8 
สาขาวิชา นอกจากนั้นสาขาวิชาที่เปดใหมมักจะเปดเปนหลักสูตรภาคพิเศษนอกเวลาราชการมากกวา
ภาคปกติในเวลาราชการ เชน หลักสูตรปริญญาเอกของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนตน 

คาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ข้ึนอยู กับแนวทางการจัดการศึกษาของแตละ
มหาวิทยาลัย เชน ภาคปกติหรือภาคพิเศษ รวมทั้งสาขาวิชาและกลุมเปาหมายของผูเรียน ซึ่งหากเปน
สาขาวิชาทางดานการศึกษาที่กลุมผูเรียนสวนใหญเปนขาราชการครู คาใชจายในการศึกษามักจะนอย
กวาสาขาวิชาในดานอื่น ๆ เชน รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ ที่กลุมผูเรียนจะเปน
นักการเมือง ผูบริหารระดับสูง หรือนักธุรกิจ โดยมีคาใชจายตลอดหลักสูตร (4-5 ป) ในแตละระดับ
ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท   - ภาคปกติในเวลาราชการ อยูระหวาง 50,000-150,000 บาท  
  - ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ อยูระหวาง 100,000-250,000 บาท  

ระดับปริญญาเอก - ภาคปกติในเวลาราชการ อยูระหวาง 100,000-400,000 บาท  
  - ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ อยูระหวาง 300,000-900,000 บาท 

 นอกจากนั้นในการสํารวจขอมูลทางเว็บไซตของแตละมหาวิทยาลัย มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา    
ในปการศึกษา 2549 มีการขยายเวลาการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกทั้งระดับปริญญาโทและเอก  
ในหลายมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือแมกระทั่งของ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งในอดีตจะไมคอยพบเห็นเทาไรนัก สําหรับคาใชจายใน
การศึกษาภาคพิเศษในหลักสูตรปริญญาเอก ของคณะครุศาสตร จุฬาฯ เปนแบบเหมาจายภาค
การศึกษาละ 68,000 บาท ดังนั้นหากคิดคาใชจายรวมตลอดหลักสูตร 10 ภาคการศึกษา จะเสีย
คาใชจายทั้งส้ิน 680,000 บาทแสดงใหเห็นแนวโนมวาในแตละหลักสูตรตองการผูเขารับการศึกษา
เพ่ือความอยูรอด และมีลักษณะเชิงธุรกิจมากขึ้น  

 สามารถสรุปโครงสรางหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 สรุปโครงสรางหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ปริญญาโท 14 หลักสูตร ปริญญาเอก 7 หลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร 
 

 

 

 

 

แบบแผน ก จํานวน 14 หลักสูตร 
แบบแผน ข จํานวน 13 หลักสูตร  
สวนใหญเปนทั้งแบบแผน ก และแผน ข  
ซึ่งมีแนวโนมที่จะเปดแบบแผน ข มากขึ้น 

 

แบบ 1.1 จํานวน 3 หลักสูตร 
แบบ 1.2 จํานวน 1 หลักสูตร 
แบบ 2.1 จํานวน 7 หลักสูตร 
แบบ 2.2 จํานวน 1 หลักสูตร 
สวนใหญเปนแบบ 2.1 รับผูท่ีจบปริญญาโท 
โดยมีท้ังการเรียนรายวิชาและการทําวิทยานิพนธ 

การเรียนการสอน 

 

 

ภาคปกติ ในเวลาราชการ จํานวน 14 หลักสูตร 
ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ จํานวน 9 หลักสูตร 
สวนใหญเปดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  
ซึ่งมีแนวโนมที่จะเปดภาคพิเศษ นอกเวลา
ราชการ มากขึ้น 

ภาคปกติ ในเวลาราชการ จํานวน 6 หลักสูตร 
ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ จํานวน 1 หลักสูตร 
สวนใหญเปนภาคปกติ ในเวลาราชการ 
ซึ่งมีแนวโนมที่จะเปดภาคพิเศษ นอกเวลา
ราชการ มากขึ้น 

คาใชจาย ภาคปกติ ระหวาง 50,000-150,000 บาท  
ภาคพิเศษ ระหวาง 100,000-250,000 บาท  

ภาคปกติ ระหวาง 100,000-400,000 บาท  
ภาคพิเศษ ระหวาง 300,000-900,000 บาท 

 

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของพศิน แตงจวง (2548: 64) เร่ือง พัฒนาการรูปแบบการจัด
การศึกษาระดับปริญญาเอกกลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พบวา การจัดการเรียนการสอน 
สวนใหญจัดเปนหลักสูตรภาษาไทย มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติเพียงเล็กนอย และ
สวนใหญจัดการเรียนการสอนเฉพาะภาคปกติ  มีเพียงเล็กนอยที่จัดเรียนการสอนทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 12 

 

ตารางที่ 12 แสดงระบบการศึกษาของหลักสูตรในปจจุบัน 

 จํานวน รอยละ 
1. จัดการเรียนการสอนหลกัสูตรภาษาไทย 

2. จัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนานาชาต ิ

3. จัดการเรียนการสอนเฉพาะภาคปกต ิ

4. จัดเรียนการสอนเฉพาะภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะเสาร-อาทิตย) 
5. จัดเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

6. จัดการเรียนการสอนรวมกับสถาบันอื่นในประเทศไทย  

88 

  9 

76 

  4 

13 

  1 

46.1 

  4.7 

39.8 

  2.1 

  6.8 

  0.5 

 191 100 
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แมวาในปจจุบันจะมีสถาบันการศึกษาเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกมากขึ้น แตในหลาย
สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังมีผูสมัครจํานวนมากกวาที่จะสามารถรับได และยังคงมีกระบวนการ
เรียนการสอนที่เขมงวด นักศึกษาตองใชเวลาในการเรียนและการทําวิทยานิพนธเฉล่ีย 4-6 ป จึง
สําเร็จการศึกษา ในขณะที่กระบวนการรับนักศึกษาเขาเรียนจริงบางสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล 
จะใหนักศึกษาแสดงศักยภาพทางวิชาการกับอาจารยใหมั่นใจกอนวาสามารถเรียนไดจึงใหลงทะเบียน
เรียน จึงทําใหเปดการเรียนการสอนมานานกวา 7 ปแลว มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมดนอยกวา 10 คน 
และมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาเพียง 1-2 คนเทานั้น (พศิน แตงจวง, 2548: 65) ซึ่งปจจัยเง่ือนไข
ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกใหประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพ ประกอบดวย (พศิน แตงจวง, 
2548: 92-93) 

1. สถาบันไมควรแขงขันกันรับนิสิตนักศกึษาที่เนนปรมิาณมากเกินไป การรับนิสิตนักศึกษา
จํานวนมากอาจไมสามารถควบคุมคุณภาพการศึกษา ทาํใหผูเรียนสูญเสียโอกาสไดรับความรูอยาง
คุมคากับเวลาและเงินที่ลงทุนไป แตไดปรญิญาเอกแบบปริญญาโหล 

2. ควรจัดโอกาสใหนิสิตไดไปศึกษาดูงาน ศึกษาบางรายวิชา ทําวิจัยรวมกับชาวตางประเทศ
และนําเสนอผลงานระดบันานาชาติโดยมีเงินทุนสนับสนนุ 

3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนระดับปริญญาเอกใหมีประสบการณใน
ตางประเทศ 

4. ควรรวมมือกันผลิตดุษฎีบัณฑิตโดยดึงศักยภาพของแตละมหาวิทยาลัยที่เดนในแตละดาน
ที่อยูในภูมภิาคเดียวกันรวมกันสอนแทนทีจ่ะเปดสอนในสาขาซ้ํา ๆ กัน 

5. ควรจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศใหพรอม ครอบคลมุกับนิสิตนักศกึษาทุกคนเพือ่ใหได
คนควาไดทั่วโลก  

6. อาจมีความจําเปนตองเก็บคาเลาเรียนแพง แตควรบริหารเงินเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน
และผูสอน เชน ควรจัดเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยใหนิสิตนักศึกษาที่มีศักยภาพสงู ในขณะเดียวกัน  
ก็ตองจัดสรรงบประมาณเพือ่สงเสริมศักยภาพของอาจารยผูสอนดวย 

7. ควรจัดผูเช่ียวชาญตางประเทศมารวมสอนหรือเปนวิทยากรเปนระยะ ๆ 

8. ควรจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดรวมเสนอผลงานเปนระยะ ๆ ซึ่งเปน
การกระตุนใหมีการตื่นตวัทางดานวิชาการอยางสม่ําเสมอ 

9. อาจารยผูสอนควรไดรับการสนับสนนุ สงเสริมใหมีการคนควาวิจัย รวมมือกับตางประเทศ  
ประชุมทางวิชาการอยางสม่าํเสมอ มีเครือขาย เรียนรูความเจริญกาวหนาในวิชาการที่สอน 

นอกจากนี้ พศิน แตงจวง (2548: 102) ไดเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
ของคณะศึกษาศาสตร ไวดังนี้ 
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1. การบริหารจัดการสาขาวิชา    
 1.1 หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การจัดหลักสูตรยุคใหมตองใหมีความเปน 

interdisciplinary  มีมุมมองหลากหลาย จึงเสนอแนวการจัดหลักสูตร 2 วิธี คือ จัดรายวิชาแกน
หลากหลาย หรือจัดการเรียนการสอนที่มีผูสอนจากหลากหลายสาขาวิชา เพ่ือใหผูเรียนมีมุมมองการ
พัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการ เขาใจนโยบายของรัฐบาล การเปล่ียนแปลง ตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ 
การจางงานและทักษะอาชีพที่จําเปน ซึ่งมีความสัมพันธกับ Knowledge-based economy  

 1.2 การจัดการเรียนการสอน ควรพัฒนาใหมีความเปน Ph.D.culture จัดแบบ Active 

learning ทั้งผูเรียนและผูสอนตองทุมเทคนควา อานตํารา วิเคราะห วิพากษ ในรูปแบบของการสมัมนา 
ไมใชแบบ Passive learning  

 1.3 การจัดสื่อ แหลงขอมูล ศูนยวิจัยรองรับ หัวใจการผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีศักยภาพ
ดานการวิจัยตองมีศูนย/สถาบันวิจัยที่มีความสัมพันธกับนานาชาติรองรับ เพ่ือใหผูเรียนไดใกลชิดกับ
กระบวนการการวิจัยที่ถูกตอง โดยภายในศูนยฯ ควรจัดที่ทํางานเฉพาะที่มีอุปกรณในการคนควา   

 1.4 กิจกรรมเสริมศักยภาพ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
เปนหัวใจสําคัญในการบมเพาะศักยภาพการเรียนรู การใฝหาความรูอยูเสมอ การเปนผูนํา การแกปญหา การมี
มนุษยสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ แตหลายสาขาวิชาเพิกเฉยกระบวนการนี้  

 1.5 การทําวิทยานิพนธ การพัฒนาผูเรียนใหสามารถคนควาวิจัยที่มีคุณภาพ กระบวนการ
เรียนการสอน การทําวิทยานิพนธและอาจารยผูสอนควรไดรับการพัฒนา รวมทําวิจัยกับผูเช่ียวชาญ
จากตางประเทศ ควรเนนหลักการทําวิจัยที่ถูกตอง เขาใจทฤษฎเีพ่ือประมวลเปนกรอบแนวคิดการวิจัย   

 1.6 การเก็บคาเลาเรียนและการบริหาร เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมเรียนการสอน
แตกตางจากระดับอื่น มีส่ืออยางเพียงพอ ควรเก็บคาเลาเรียนอัตราสูงเพียงพอที่จะใชในการพัฒนา
คุณลักษณะดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ หากมีความจําเปนตองเก็บคาเลาเรียนในอัตราต่ํา สาขาวิชาตอง
รับผิดชอบหางบประมาณมาดําเนินการอยางเหมาะสม  

2. นักศึกษาและคุณสมบัติ    
 2.1 ทักษะดานภาษา ความสามารถในการใช (การพูด อาน เขียน) ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษมีความสําคัญที่จะนําไปสูการเปนดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติได เนื่องจาก
ทักษะดานภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการคนควา คิดวิเคราะหและการนําเสนอ   

 2.2 ทักษะดานการวิจัย ผูเรียนตองเรียนรูวิธีการทําวิจัย ทุมเทใหกับการหาประสบการณ
จากศูนยวิจัยหรือสถาบันวิจัยและผูเช่ียวชาญที่มีอยูทั้งในสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยหรือนอก
มหาวิทยาลัยใหมากที่สุด   

 2.3 การบริหารเวลา ทั้งผูเรียนและผูสอนจะตองทุมเทเวลาใหกับการคนควา อานใหมาก 
ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการบริหารเวลา  
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ตอนที่ 2 ความตองการของกลุมเปาหมายในสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
 

การสํารวจความตองการหรือความสนใจของกลุมเปาหมาย พบวา กลุมบุคคลและหัวหนา
หนวยงานตาง ๆ ในภูมิภาคกลางตะวันตกทั้งภาครัฐและเอกชน มีความสนใจในการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 
61.5 จากผูที่ตอบแบบสอบถามสงคืนกลับมาทั้งส้ิน จํานวน 179 คน โดยผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 41.9 เปนเพศหญิง จํานวน 112 คน 
คิดเปนรอยละ 62.6 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 68.2 
ทํางานหรือกําลังศึกษาอยูในภาครัฐ จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 81.0 ดังมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
อายุ   

   นอยกวา 25 ป   14   7.8 

   ตั้งแต 25-34 ป   75 41.9 

   ตั้งแต 35-44 ป   54 30.2 

   ตั้งแต 45-54 ป   30 16.8 

   ตั้งแต 55 ป ข้ึนไป    6   3.4 

เพศ   

   ชาย   67 37.4 

   หญิง 112 62.6 

การศึกษา   

   ปริญญาตร ี   54 30.2 

   ปริญญาโท 122 68.2 

   ปริญญาเอก    3   1.7 

การทํางาน   

   ภาครัฐ 145 81.0 

   เอกชน   28 15.6 

   อ่ืนๆ    6   3.4 

รวม 179 100.0 
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ตารางที่ 14 แสดงขอมูลทั่วไปของผูที่มีความตองการ/ความสนใจในการศึกษาในระดับปริญญาโท 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

อายุ   

   นอยกวา 25 ป   7 20.6 

   ตั้งแต 25-34 ป 16 47.1 

   ตั้งแต 35-44 ป   7 20.6 

   ตั้งแต 45-54 ป   3   8.8 

   ตั้งแต 55 ป ข้ึนไป   1   2.9 

เพศ   

   ชาย 11 32.4 

   หญิง 23 67.6 

การศึกษา   

   ปริญญาตร ี 30 88.2 

   ปริญญาโท   4 11.8 

การทํางาน   

   ภาครัฐ 29 85.3 

   เอกชน   4 11.8 

   อ่ืนๆ   1   2.9 

รวม 34 100.0 

 
 จากตารางที่ 14 ผูที่มีความตองการหรือความสนใจในการศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชนในระดับปริญญาโท สวนใหญมีอายุระหวาง 25–34 ป จํานวน 16 คน  
คิดเปนรอยละ 47.1 เพศหญิง จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 67.6 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีแลว 
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 88.2 และทํางานอยูในภาครัฐ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 85.3  
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ตารางที่ 15 แสดงขอมูลทั่วไปของผูที่มีความตองการ/ความสนใจในการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
อายุ   

   นอยกวา 25 ป   3   3.9 

   ตั้งแต 25-34 ป 32 42.1 

   ตั้งแต 35-44 ป 22 28.9 

   ตั้งแต 45-54 ป 18 23.7 

   ตั้งแต 55 ป ข้ึนไป   1   1.3 

เพศ   

   ชาย 33 43.4 

   หญิง 43 56.6 

การศึกษา   

   ปริญญาตร ี   6   7.9 

   ปริญญาโท 67 88.2 

   ปริญญาเอก   3   3.9 

การทํางาน   

   ภาครัฐ 61 80.3 

   เอกชน 12 15.8 

   อ่ืนๆ   3   3.9 

รวม 76 100.0 

 

 จากตารางที่ 15 ผูที่มีความตองการหรือความสนใจในการศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชนในระดับปริญญาเอก สวนใหญมีอายุระหวาง 25–34 ป จํานวน 32 คน 
คิดเปนรอยละ 42.1 เพศหญิง จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 56.6 สําเร็จการศึกษาปริญญาโทแลว 
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 88.2 และทํางานอยูในภาครัฐ จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 80.3  
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รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการหรือความสนใจ คือ
โครงสรางหลักสูตรเปนแบบที่มีเรียนรายวิชาและการวิจัย จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 85.5 จัดการ
เรียนการสอนนอกเวลาราชการ (วันเสาร-อาทิตย) จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 71.8 มีการศึกษา 
ดูงานในตางประเทศ จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 51.8 และมีความตองการทุนสนับสนุนการวิจัย/
การศึกษาบางสวน จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 81.8 ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 16 โดยรูปแบบ
การจัดการศึกษาของผูที่มีความตองการเขาศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก มีรายละเอียดตามตาราง
ที่ 17 และตารางที่ 18 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 16 แสดงรูปแบบการจัดการศึกษาของผูที่มีความตองการ/ความสนใจในการศึกษาท้ังหมด 

ความตองการ/ความสนใจ จํานวน รอยละ 
โครงสรางหลักสูตร   

   เนนการวิจยั 16 14.5 

   เนนการวิจยัและเรียนรายวิชา 94 85.5 

การเรียนการสอน 

   ในเวลาราชการ 13 11.5 

   นอกเวลาราชการ (เย็นวันจันทร-ศุกร) 18 16.4 

   นอกเวลาราชการ (วันเสาร-อาทิตย) 79 71.8 

การศึกษาดูงาน   

   การศึกษาดงูานในประเทศ 39 35.5 

   การศึกษาดงูานในตางประเทศ 57 51.8 

   การไปเรียนรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 14 12.7 

การสนับสนุน   

   ที่พักบางชวงเวลาในราคานิสิต 32 29.1 

   หองทํางานนิสิตพรอมคอมพิวเตอรและอินเตอร 63 57.3 

   ทุนสนับสนนุการวิจัย/การศึกษาบางสวน 90 81.8 

   อ่ืน ๆ  10   9.1 

รวม 110 100.0 
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ตารางที ่17 แสดงรปูแบบการจัดการศึกษาของผูที่ความตองการ/ความสนใจในการศกึษาระดบัปรญิญาโท 

ความตองการ/ความสนใจ จํานวน รอยละ 
โครงสรางหลักสูตร   

   เนนการวิจยั   2   5.9 

   เนนการวิจยัและเรียนรายวิชา 32 94.1 

การเรียนการสอน 

   ในเวลาราชการ   2   5.9 

   นอกเวลาราชการ (เย็นวันจันทร-ศุกร)   5 14.7 

   นอกเวลาราชการ (วันเสาร-อาทิตย) 27 79.4 

การศึกษาดูงาน   

   การศึกษาดงูานในประเทศ 17 50.0 

   การศึกษาดงูานในตางประเทศ 13 38.2 

   การไปเรียนรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ   4 11.8 

การสนับสนุน   

   ที่พักบางชวงเวลาในราคานิสิต 10 29.4 

   หองทํางานนิสิตพรอมคอมพิวเตอรและอินเตอร 15 44.1 

   ทุนสนับสนนุการวิจัย/การศึกษาบางสวน 26 76.5 

   อ่ืน ๆ    2   5.9 

รวม 34 100.0 

 

 จากตารางที่ 17 ผูที่มีความตองการหรือความสนใจในการศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชนในระดับปริญญาโท สวนใหญมีความสนใจในโครงสรางหลักสูตรแบบที่มี
การวิจัยและการเรียนรายวิชา จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 94.1 ตองการใหมีการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการ (วันเสาร-อาทิตย) จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 79.4 และตองการทุนสนับสนุน
การวิจัย/การศึกษาบางสวน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 76.5  
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ตารางที ่18 แสดงรปูแบบการจัดการศึกษาของผูที่ความตองการ/ความสนใจในการศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
ความตองการ/ความสนใจ จํานวน รอยละ 

โครงสรางหลักสูตร   

   เนนการวิจยั 14 18.4 

   เนนการวิจยัและเรียนรายวิชา 62 81.6 

การเรียนการสอน 

   ในเวลาราชการ 11 14.5 

   นอกเวลาราชการ (เย็นวันจันทร-ศุกร) 13 17.1 

   นอกเวลาราชการ (วันเสาร-อาทิตย) 52 68.4 

การศึกษาดูงาน   

   การศึกษาดงูานในประเทศ 22 28.9 

   การศึกษาดงูานในตางประเทศ 44 57.9 

   การไปเรียนรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 10 13.2 

การสนับสนุน   

   ที่พักบางชวงเวลาในราคานิสิต 22 28.9 

   หองทํางานนิสิตพรอมคอมพิวเตอรและอินเตอร 48 63.2 

   ทุนสนับสนนุการวิจัย/การศึกษาบางสวน 64 84.2 

   อ่ืน ๆ    8 10.5 

รวม 76 100.0 

 

 จากตารางที่ 18 ผูที่มีความตองการหรือความสนใจในการศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชนในระดับปริญญาเอก สวนใหญมีความสนใจในโครงสรางหลักสูตรแบบที่มี
การวิจัยและการเรียนรายวิชา จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 81.6 ตองการใหมีการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการ (วันเสาร-อาทิตย) จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 68.4 และตองการทุนสนับสนุน
การวิจัย/การศึกษาบางสวน จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 84.2  
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สรุปและเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา 
 

 1. สถานภาพอาจารยกลุมสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
ในปจจุบันภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน กําลังดําเนินการปรับเปลี่ยน

โครงสรางภายในเปนกลุมสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน มีอาจารยประจําที่สังกัดอยูใน
ภาควิชารวมทั้งส้ิน 7 คน โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับในปริญญาเอก  4 คน กําลังศึกษาปริญญาเอก 
1 คน และมีคุณวุฒิปริญญาโทอีก 2 คน ดํารงตําแหนงทางวิชาการรองศาสตราจารย 1 คน ผูชวย
ศาสตราจารย 3 คน และอาจารย 3 คน  

2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
 โครงสรางหลักสูตรปริญญาโท ใหมีหนวยกิตรวมไมนอยกวา 36 หนวยกติ แบงเปน 2 แผน  คือ 
 แผน ก เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ มี 2 แบบ คือ 

 แบบ ก 1 ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 แบบ ก 2 ทาํวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  
 และศึกษางานรายวิชาอีก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 แผน ข เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการคนควาอิสระ 
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 

 โครงสรางหลักสูตรปริญญาเอก แบงเปน 2 แบบ คือ  
 แบบ 1 เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ มี 2 แบบ คือ 

 แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
 แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
 แบบ 2 เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ และศึกษางานรายวิชา มี 2 แบบ คือ 

 แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  
 และศึกษางานรายวิชาอีก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต  
 และศึกษางานรายวิชาอีก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คน โดย
เปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ในระดับปริญญาโท อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ไมนอยกวา 3 คน และระดับปริญญาเอก อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงวิชาการไมต่ํากวา
ศาสตราจารย ไมนอยกวา 3 คน 
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 3. การเติบโตของบัณฑิตศึกษา 
 ในปจจุบัน มีสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดหรืออยูในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ทั้งหมด 157 แหง มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอยางแพรหลาย
ในระยะเวลา 3-5 ปที่ผานมา ทั้งในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และนานาชาติ 

การขยายตัวของบัณฑิตศึกษาพิจารณาไดจากแนวโนมจํานวนผูเรียนในระดับปริญญาโทและ
เอกในประเทศไทย ในชวงแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) พบวา มีจํานวน
เพ่ิมข้ึนทุกป มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยระหวางปของนักศึกษาระดับปริญญาโท เทากับรอยละ 15 และระดับ
ปริญญาเอก เทากับรอยละ 28 ในชวงแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) 
สถาบันอุดมศึกษาทุกสังกัดไดตั้งเปาหมายการรับนักศึกษาใหมเพ่ิมขึ้นในทุกระดับในระดับปริญญาโท
ตั้งเปาหมายรับนักศึกษาใหมเฉล่ีย 5 ป ประมาณปละ 81,586 คน หรือเพ่ิมขึ้นประมาณปละ 5,221 คน และใน
ระดับปริญญาเอกตั้งเปาหมายรับนักศึกษาใหมเฉล่ีย 5 ป ประมาณปละ 4,242 คน หรือเพ่ิมขึ้น
ประมาณ ปละ 1,697 คน อนึ่ง การรับนักศึกษาใหมยังไมส้ินสุดตามแผนพัฒนาการอุดมศึกษาใน
ฉบับที่ 9 ซึ่งจํานวนนักศึกษาเขาใหมในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป  

4. สถานภาพของบัณฑิตศึกษาทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและที่เกี่ยวของ 
 โดยภาพรวม ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 26 แหง ซึ่งไมรวมในกลุมของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏและมหาวิทยาลัยเอกชน พบวา มีการจัดการศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาคน
และสังคมในระดับปริญญาโท 18 สาขาวิชา ใน 14 สถาบัน และในระดับปริญญาเอก 11 สาขาวิชา ใน 
11 สถาบัน โดยสวนใหญดําเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร สังคมศาสตร-มนุษยศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย อาจแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ  

1)  กลุมสาขาการพัฒนา/การจัดการทรัพยากรมนุษย อาทิ สาขาวิชาการพัฒนา 
ทรัพยากรมนษุย การศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนษุย การจดัการทรัพยากรมนษุย 
เปนตน 

2)  กลุมสาขาการพัฒนาสังคม/ชุมชน อาทิ สาขาวิชาพฒันาสังคม พัฒนาชุมชน 
พัฒนาชนบทศึกษา ชนบทศึกษาและการพัฒนา การพัฒนาและสงเสริมทองถ่ิน  
เปนตน 

 หลักสูตรที่เก่ียวกับดาน “ทรัพยากรมนุษย” มี 2 แนวทาง คือ  
1)  แนวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development : HRD) เนน

การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม หลักสูตรในแนวทางนี้ 
ดําเนินการในคณะตางๆ ดานสังคมศาสตร เชน คณะศึกษาศาสตร ซึ่งใชยุทธศาสตร
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา  

2)  แนวการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management : HRM) เนน 
เปาหมายการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองคกร โดยเฉพาะองคกรธุรกิจ  
หลักสูตรในแนวทางนี้ ดําเนินการในคณะที่เก่ียวของกับการบริหารธุรกิจ หรือการ
บริหารรัฐกิจ 
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สําหรับในภูมิภาคตะวันตก มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน จํานวน 8 สถาบัน  
มีการเปดสอนทั้งระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชาตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาคนและสังคม 
ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีการเปดสอนในระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หรือในกลุมของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่
มีการเปดสอนในระดับปริญญาโทสาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา หรือสาขาวิชายุทธศาสตรเพ่ือ
การพัฒนา และมีแนวโนมที่จะเปดสอนในระดับปริญญาเอกดวย เชน ในกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มีการเตรียมการเปดสอนในสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  

จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนของบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เก่ียวของ ไดขอสรุปดังนี้ 

1) การผลิตบณัฑิตระดบัปรญิญาเอกในสาขาที่เก่ียวของกับการพัฒนา/การจัดการ 
ทรัพยากรมนุษยยังอยูในระยะเริ่มตน โดยมีแนวโนมการขยายตัวอยางตอเนื่องเนือ่งจากมี
ความตองการสูงในกลุมผูเรียน  

2) ยังไมมีการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกในประเทศไทยที่บูรณาการระหวางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาชุมชน/สังคม และยังไมมีหลักสูตรใดที่เนน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบสหวิทยาการ 

5. โครงสรางหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 โครงสรางหลักสูตรในระดับปริญญาโทในสาขาสังคมศาสตรที่เปดสอนในประเทศ มีทั้งแผน ก. (เรียนรายวิชา
และการทําวิทยานิพนธ) และ แผน ข. (เรียนรายวิชาและทําสาระนิพนธ) โดยมีแนวโนมที่จะเปดแผน ข 
มากขึ้น สวนหลักสูตรในระดับปริญญาเอกสวนใหญจะเปนแบบ 2.1 ซึ่งรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญา
โท โดยมีการเรียนรายวิชาและการทําวิทยานิพนธควบคูกัน 

แนวทางการจัดการหลักสูตรในระดับปริญญาโทและเอกมีทั้งหลักสูตรภาคปกติในเวลา
ราชการ หลักสูตรภาคพิเศษนอกเวลาราชการ และหลักสูตรนานาชาติ โดยสาขาวิชาที่เปดในภาคปกติ 
มีแนวโนมที่จะเปดหลักสูตรภาคพิเศษนอกเวลาราชการดวย เชน หลักสูตรปริญญาเอกของคณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดการศึกษาภาคพิเศษในปการศึกษา 2549 จํานวน 8 สาขาวิชา 
นอกจากนี้สาขาวิชาที่เปดใหมมักจะเปดเปนหลักสูตรภาคพิเศษนอกเวลาราชการ มากกวาภาคปกติใน
เวลา  

คาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ข้ึนอยู กับแนวทางการจัดการศึกษาของแตละ
มหาวิทยาลัย เชน ภาคปกติหรือภาคพิเศษ รวมทั้งสาขาวิชาและกลุมเปาหมายของผูเรียน ซึ่งหากเปน
สาขาวิชาทางดานการศึกษาที่กลุมผูเรียนสวนใหญเปนขาราชการครู คาใชจายในการศึกษามักจะนอย
กวาสาขาวิชาในดานอื่น ๆ เชน รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ ที่กลุมผูเรียนจะเปน
นักการเมือง ผูบริหารระดับสูงหรือนักธุรกิจ โดยคาใชจายตลอดหลักสูตร (4-5 ป) ในระดับปริญญาโท 
ภาคปกติในเวลาราชการ อยูระหวาง 50,000-150,000 บาท ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ อยู
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ระหวาง 100,000-250,000 บาท ในระดับปริญญาเอก ภาคปกติในเวลาราชการ อยูระหวาง 
100,000-400,000 บาท ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ อยูระหวาง 300,000-900,000 บาท 

6. ความตองการของกลุมเปาหมายในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
ในการสํารวจจากกลุมบุคคลเปาหมาย จากจํานวนที่ตอบกลับ 179 คน พบวา กลุมบุคคลและ

หัวหนาหนวยงานในภูมิภาคกลางตะวันตกทั้งภาครัฐและเอกชน มีความสนใจที่จะเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 
61.5 ของผูที่ตอบแบบสอบถามคืนกลับมา โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป เปนเพศหญิง 
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และทํางานหรือกําลังศึกษาอยูในภาครัฐ สําหรับรูปแบบการจัด
การศึกษาที่ตองการ คือ โครงสรางหลักสูตรเปนแบบมีเรียนรายวิชาและการวิจัย จัดการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการ (วันเสาร-อาทิตย) โดยมีคาใชจายที่ไมสูงมากเกินไปตองการใหมีการศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ และมีความตองการทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการศึกษาบางสวน  
 

ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษา มีขอเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน รวมทั้งแนวทางการจัดการหลักสูตร ดังนี้ 

 1. ปรัชญาของหลักสูตร ควรเนนการผลิต นักคิด-นักพัฒนา ที่มีความรูความสามรถเชิง
บูรณาการในการเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย อันจะนําไปสูการพัฒนาองคกร ชุมชน และ
สังคมอยางย่ังยืน 

2. โครงสรางหลักสูตร ควรเปนแบบที่เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางาน
รายวิชา ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเกณฑอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

3. เนื้อหาหลักสูตร ควรเปนหลักสูตรสหวิทยาการ (interdisciplinary) ที่บูรณาการยุทธศาสตร 
การพัฒนาจากสาขาตางๆ ที่เก่ียวของ ไดแก การศึกษา สังคม วัฒธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 
ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการ โดยการเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความชํานาญ
มาเปนอาจารยเพ่ิมเติมทั้งในสวนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยสนับสนุนหลักสูตร และอาจารย
พิเศษ 

3. เพ่ือสรางนักคิด-นักพัฒนาตามปรัชญาของหลักสูตร ตองเนน “Ph.D. Culture”  

ในกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นการบริหารจัดการหลักสูตรจึงควรเนนคุณภาพ มากกวาปริมาณ 
ไมมุงแสวงหากําไร ทั้งนี้เพ่ือไมใหเกิดในลักษณะที่เรียกวา “ดุษฎีบัณฑิตโหล” แตตองมีความสมดุล
ระหวางความอยูรอดและความยั่งยืนของหลักสูตร ตามแนวทางดังนี้  
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 3.1 เปนหลักสูตรภาคปกติที่จัดเวลาในการเรียนการสอนสวนใหญ นอกเวลาราชการปกติ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางสําหรับผูเรียนและผูสอนที่เปนอาจารยสนับสนุนหรืออาจารย
พิเศษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีสถานที่ตั้งอยูในตางจังหวัด  

 3.2 ไมเก็บคาใชจายในการศึกษามากเกินไป ขณะเดียวกัน ควรใหผูเรียนมีสวนรวม
รับผิดชอบคาใชจายเพิ่มสําหรับกิจกรรมที่เสริมสรางประสบการณการเรียนรู เชน การศึกษาดูงานทั้ง
ในและตางประเทศ และการบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิ 

 3.3 สนับสนุนผูเรียนประเภทเต็มเวลา โดยจัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและการ
ตีพิมพผลงานวิจัย  
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แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 

สาขาวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

 

เรียน  ทานผูตอบแบบสอบถาม 
         แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความตองการหรือความสนใจการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 
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กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม คณะผูวิจัยขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามและสงกลับตามที่อยูดานหลังหรือ
โทรสาร 034-281081 จักเปนพระคุณยิ่ง. 
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